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กองนิติการ และกองกิจการพิเศษ  
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น  เพื่อให้การบริหารจัดการภารกิจของ
มหาวิทยาลัยด าเนินไปได้อย่างสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ และ
พัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยของคณะผู้บริหารที่ได้ก าหนดไว้  โดยมุ่งสู่
ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ี“เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับชาติและนานาชาติ”  
และให้เป็นไปตามปรัชญามหาวิทยาลัยท่ีตั้งไว้  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” อีกท้ังยังเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ จะสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับท่ี ๑2  
(๒๕60-๒๕64) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ 
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งได้มีการน าตัวชี้วัดจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ในการนี้  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความคาดหวังว่าการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะสร้างความ
เข้าใจในสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมท้ังกลไกของการติดตามและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้กับผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง
กรอบแนวความคิดร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
มากย่ิงขึ้น และข้อมูลท่ีจะได้รับจากการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อ
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
 

กองนิติการ และกองกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
 พระราชปริยัติกวี     อธิการบดี 
 พระเทพปวรเมธี     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 พระสุวรรณเมธาภรณ์    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 พระเทพเวที     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 พระเมธีธรรมาจารย์    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 พระโสภณวชิราภรณ์    รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ 
    

คณะกรรมการจัดท า 

  
                                                                                
                                                  
 
                                                                           

 
 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี รองประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและวัดผล กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการ กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลังและทรัพย์สิน กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองนิติการ กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ กรรมการ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองนิติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
รองผู้อ านวยการกองกิจการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



สารบัญ 
 

ค าน า 
สารบัญ 
บทท่ี 1 บทน า           ๑ 

1.1 ประวัติความเป็นมาของมหาวทิยาลยั       ๑ 
1.2 โครงสรา้งการบริหารงาน               ๔ 
1.3 ปรัชญามหาวทิยาลัย                 ๕ 
1.4 ปณิธานมหาวิทยาลัย                                                     ๕ 

 1.5 วิสัยทัศนม์หาวิทยาลัย                        ๕ 
1.6 พันธกิจมหาวิทยาลัย                                                                     ๖ 
1.7 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี             ๗ 
1.8 ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยั                        ๖ 

บทท่ี 2 แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2.1  ประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันฯ    ๘ 
2.2  กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันฯ        ๑๑ 
2.3  แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผล                            ๑๘ 
2.4  แนวทางการส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแผน                              ๑๘ 

บรรณานุกรม 
 

 
 
 



๑ 
 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัย  
 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราชสมภาร
เจ้า    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕   ได้ทรง
สถาปนาขึ้น  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ตั้งอยู่ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ และโปรดให้เรียกว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” 
เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่   ๘  พฤศจิกายน  ๒๔๓๒  ต่อมาวันที่  ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๙  ทรง
พระราชทานนามใหม่ว่า  “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”  โดยมีพระราชประสงค์ให้ใช้ “เป็นสถำนศึกษำ
พระไตรปิฎกและวิชำชั้นสูงส ำหรับพระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์”  

พ.ศ.๒๔๙๐  พระพิมลธรรม (ช้อยฐานทตฺตมหาเถร) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ได้จัด
ประชุมพระเถรานุเถระฝ่ายมหานิกายจ านวน  ๕๗ รูป เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง
ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรีครั้งแรก เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐  และด าเนินการจัดการศึกษามาโดยล าดับ 
 พ.ศ. ๒๕๑๒ มหาเถรสมาคมออกค าสั่งเรื่อง “การศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒” 
และเรื่อง สภาการศึกษาของคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๑๒” ส่งผลให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีสถานะ
เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยโดยสมบูรณ์ 

 พ.ศ. ๒๕๒๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะ ผู้ส าเร็จวิชาการทางพระพุทธศาสนา 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ระบุไว้ในมาตรา ๔ (๓)ว่า“ให้ผู้ส าเร็จวิชาการพระพุทธศาสนาตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร
บัณฑิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิทยฐานะชั้นปริญญาตรี เรียกว่า “พุทธศาสตร
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อว่า “พธ.บ.”  
 พ.ศ. ๒๕๔๐   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า 
โปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่  ๑๑๔  
ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐   ก าหนดเป็นมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ  มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล   ก าหนดสถานภาพและวัตถุประสงค์ (ตามมาตรา ๖)  ไว้ “ให้เป็นสถำนศึกษำและวิจัยมีวัตถุประสงค์
ให้กำรศึกษำวิจัย  ส่งเสริมและให้บริกำรทำงพระพุทธศำสนำแก่พระภิกษุสำมเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม” 
  ผลจากความเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ท าให้มหาวิทยาลัยมีความ 
เป็นอิสระในการบริหารงานการจัดการศึกษา สามารถพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ 
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้แบ่งส่วนงานเพื่อรับผิดชอบ 
ภาระงานของมหาวิทยาลัยออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ส่วนงำนระดับคณะ /สถำบัน/ส ำนัก/ศูนย์/วิทยำลัย มี ๑๕ ส่วนงำน  ประกอบด้วย 
  ๑) บัณฑิตวิทยาลัย ๖) สถาบันภาษา                
  ๒) คณะพุทธศาสตร์ ๗) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
  ๓) คณะครุศาสตร์ ๘) สถาบันวิปัสสนาธุระ 



๒ 
 

  ๔) คณะมนุษยศาสตร์ ๙) ส านักทะเบียนและวัดผล 
  ๕) คณะสังคมศาสตร์               ๑๐)ส านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
         ๑๑) ส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๒) ศูนย์อาเซียนศึกษา 
         ๑๓) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ            ๑๔) วิทยาลัยพระธรรมทูต 
  ๑๕) ส านักงานอธิการบดี 
 ๒. ส่วนงำนระดับวิทยำเขต มี ๑1 วิทยำเขต  ประกอบด้วย 
  ๑) วิทยาเขตหนองคาย                จังหวัดหนองคาย 
  ๒) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช         จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๓) วิทยาเขตเชียงใหม่                  จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๔) วิทยาเขตขอนแก่น                  จังหวัดขอนแก่น 
  ๕) วิทยาเขตนครราชสีมา              จังหวัดนครราชสีมา 
  ๖) วิทยาเขตอุบลราชธานี              จังหวัดอุบลราชธานี 
  ๗) วิทยาเขตแพร่                        จังหวัดแพร่ 
  ๘) วิทยาเขตสุรินทร์                     จังหวัดสุรินทร์ 
  ๙) วิทยาเขตพะเยา                      จังหวัดพะเยา 
  ๑๐) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส     จังหวัดนครปฐม 
  11) วิทยาเขตนครสวรรค์               จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๓. ส่วนงำนระดับวิทยำลัยสงฆ์มี ๑6 แห่ง  ประกอบด้วย 
  ๑) วิทยาลัยสงฆ์เลย                      จังหวัดเลย 
  ๒) วิทยาลัยสงฆ์นครพนม               จังหวัดนครพนม 
  ๓) วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน                   จังหวัดล าพูน 
  4) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช             จังหวัดพิษณุโลก 
  5) วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์                  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  6) วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี                  จังหวัดปัตตานี 
  7) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน                จังหวัดน่าน 

8) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร               จังหวัดฉะเชิงเทรา 
9) วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง             จังหวัดล าปาง 
๑0) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย              จังหวัดเชียงราย 
๑1) วิทยาลัยสงฆ์ศรีษะเกษ             จังหวัดศรีษะเกษ 
12) วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี                จังหวัดราชบุรี 
13) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี   จังหวัดนครปฐม 
14) วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง        จังหวัดเพชรบูรณ์ 
15) วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด               จังหวัดร้อยเอ็ด 
16) วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ                 จังหวัดชัยภูมิ 

4.ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริกำร 
  1) หร.วัดพิกุลทอง                       จ.สิงห์บุรี 
  2) หร.วัดพัฒนาราม                     จ.สุราษฏ์ธานี 
  3) หร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม       จ.กาญจนบุรี 



๓ 
 

  4)นวบ.สาวิกาสิกขาลัย                  กรุงเทพ 
  5) นวบ.วัดหงส์ประดิษฐาราม          จ.สงขลา 
  6)นวบ. วัดอภิสิทธิ์                       จ.มหาสารคาม 
  7)นวบ.วัดใหญ่อินทาราม               จ.ชลบุรี 
  8)นวบ.วัดป่าประดู่                      จ.ระยอง 
  9)นวบ.พุทธมณฑล                      จ.จันทบุรี 
  10)นวบ.วัดพระรูป                      จ. เพชรบุรี 
  11)นวบ.วัดหนองขุนชาติ               จ.อุทัยธานี 
  12)นวบ.วัดพระบรมธาตุ               จ.ก าแพงเพชร 
  13)นวบ.วัดพฤกษะวันโชติการาม     จ.พิจิตร 
  14)นวบ.วัดท่านา                       จ.ตาก 
  15)นวบ.วัดหมอนไม้                   จ.อุตรดิตถ์ 
  16)นวบ.วัดป่าเลไลย์วรวิหาร         จ.สุพรรณบุรี 
  17.นวบ.วัดสระแก้ว                   จ.สระแก้ว 
5. สถำบันสมทบ มี ๗ แห่ง  ประกอบด้วย 
  ๑) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี 
  ๒) มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซินจู สาธารณรัฐไต้หวัน 
  ๓) มหาปัญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  ๔) สถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติศรีลังกา ประเทศศรีลังกา 
  ๕) ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม ประเทศสิงคโปร์ 
  ๖) วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ 
  ๗) มหาวิทยาลัยธรรมเกท ประเทศฮังการี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ีที่ปรึกษาอธกิารบด ี ผู้ช่วยอธกิารบด ี

กรรมการประกนัคุณภาพการศกึษา 

กรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาการ 

กรรมการบริหารงานบุคคล 

กรรมการก ากับนโยบายและแผนฯ 

-หร.วัดพิกุลทอง  จ.สิงห์บุรี 
-หร.วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎ์ธานี 
-หร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.
กาญจนบุรี 
-นวบ.สาวิกาสิกขาลัย กรุงเทพฯ 
-นวบ.วัดหงส์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 
 -นวบ.วัดอภิสิทธิ์ จ.มหาสารคาม 
-นวบ.วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี 
-นวบ.วัดป่าประดู่ จ.ระยอง 
-นวบ.พุทธมณฑล จ.จันทบุรี 
-นวบ.วัดพระรูป จ.เพชรบุรี 
-นวบ.วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี 
-นวบ.วัดพระบรมธาตุ จ.ก าแพงเพชร 
-นวบ.วัดพฤกษะวันโชติการาม จ.พิจิตร 
-นวบ.วัดท่านา จ.ตาก 
-นวบ.วัดหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ 
-นวบ.วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.
สุพรรณบุร ี
-นวบ.วัดสระแก้ว จ.สระแก้ว 
 

-มหาปัญญาวิทยาลยั จ.สงขลา 
-วิทยาลัยพุทธศาสนาดองกุก 
  ชอนบอบ  สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
-มหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาชิน จ ู      
  สาธารณรัฐไต้หวัน 
-สถาบันพระพุทธศาสนา  
 นานาชาติศรีลังกา 
-ศูนย์การศึกษาพระอาจารย์พรัหม  
  ประเทศสิงคโปร์ 
-วิทยาลัยพระพุทธศาสนาสิงคโปร์ 
-มหาวิทยาลยัธรรมเกท ประเทศ
ฮังการ ี
 

-กองกลาง 
-กองกิจการนิสิต 
-กองกิจการวิทยาเขต 
-กองคลังและทรัพย์สิน 
-กองนิติการ 

-กองแผนงาน 

-กองวิชาการ 

-กองวิเทศสัมพันธ ์

-กองสื่อสารองค์กร 

-ส านักงานประกันคุณภาพ 

-ส านักงานตรวจสอบภายใน 

-ส านักงานพระสอนศีลธรรม 

-ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

-บัณฑิตวิทยาลยั 
-คณะพุทธศาสตร์ 
-คณะครุศาสตร์ 
-คณะมนุษยศาสตร์ 
-คณะสังคมศาสตร์ 
 

-สถาบันภาษา 
-สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
-สถาบันวิปัสสนาธุระ  
-ส านักทะเบยีนและวัดผล 
-ส านักงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-ส านักหอสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ศูนย์อาเซียนศึกษา 
-วิทยาลัยพระพุทธศาสตร์
นานาชาต ิ
-วิทยาลัยพระธรรมฑูต 
 
 

-วิทยาเขตหนองคาย 
-วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
-วิทยาเขตเชียงใหม่ 
-วิทยาเขตขอนแก่น 
-วิทยาเขตอุบลราชธานี 
-วิทยาเขตนครราชสีมา 
-วิทยาเขตแพร่ 
-วิทยาเขตสุรินทร์ 
-วิทยาเขตพะเยา 
-วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส 
-วิทยาเขตนครสวรรค์ 
-วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 
-วิทยาลัยสงฆ์เลย 
-วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน 
-วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
-วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 
-วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 
-วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน 
-วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร 
-วิทยาลัยสงฆ์นครล าปาง 
-วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 
-วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ 
-วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี 
-วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทราวดี 
-วิทาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง 
-วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด 
-วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 

 
 

ส านักงานอธิการบด ี คณะ สถาบัน/ส านัก วิทยาเขต/วทิยาลัย 

๑.๒ โครงสร้ำงกำรบริหำร 
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

ห้องเรียน/หน่วยวทิยบริการ สถาบันสมทบ 

๔ 



๕ 
 
๑.๓ ปรัชญำมหำวิทยำลัย  
  “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม” 
๑.๔ ปณิธำนของมหำวิทยำลัย 
  “ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์” 
๑.๕ วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัย  
 “มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษา 
และพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน” 
๑.๖ พันธกิจมหำวิทยำลัย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุ่งปฏิบัติภารกิจหลักส าคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี 
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการน าความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่น าไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมของคนในชาติอย่างทั่ว 
ถึง ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ ๕ ด้าน ดังนี้ 
 ๑)มุ่ งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา มีทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก  
 ๒)มุ่งส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้
น าไปสู่ความเป็นสากล  
 ๓)มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้พัฒนาพระพุทธศาสนา พัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่
คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและ
นานาชาติ  
 ๔)มุ่ งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้าน
พระพุทธศาสนา โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยให้เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
เพ่ือน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์ รวมทั้ง
เป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนกับบุคคล องค์กรและสังคม  
 ๕)ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ปรับปรุงกฎระเบียบ การบริหาร และพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๑.๗ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๕ ประการ ดังนี้  

๑) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินภารกิจตามนโยบายและ 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้มีประสิทธิภาพ    
  ๒) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
  ๓) เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
  ๔) เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจหลักด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ตามเป้าหมาย 
  ๕) เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาในระดับชาติ 
และนานาชาติ 
 



๖ 
 

๑.๘ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
  เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษา 
แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพ 
  เป้าประสงคท์ี๑่.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะตามนวลักษณ์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

เป้าประสงค์ที่1.2 หลักสูตรมีการบูรณาการพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ที่สร้างนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

เป้าประสงค์ท่ี1.3 อาจารย์มีความรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาท่ีท าการเรียนการสอน 
เป้าประสงค์ท่ี1.4 ทรัพยากรการเรียนรู้ทางการศึกษาที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำงำนวิจัยให้มีคุณภำพทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
เป้าประสงค์ท่ี2.1  ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่2.2 งานวิจัยได้รับการอ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำงำนบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำให้มีควำมเข้มแข็งและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่3.1ผลงานการบริการด้านพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

เป้าประสงค์ที่3.2งานบริการวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำงำนทะนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ และศิลปะวัฒนธรรมให้เกิดควำมย่ังยืน 

เป้าประสงค์ที่4.1 ผลงานทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
เป้าประสงค์ที่ 5.1 ระบบการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

   เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ 
        เป้าประสงค์ที่ 5.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาระดับ
นานาชาติ 

๑.๙ เป้ำประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
 

เป้ำประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
หน่วยนับ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

๑.เพื่อผลิตก ำลังคนที่มีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 

      

-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้ 
ท างานตรงสาขา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนาย 
จ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

-ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 



๗ 
 

เป้ำประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
ตัวช้ีวัด 

ค่ำเป้ำประสงค์ของกำรด ำเนินงำน 
หน่วยนับ ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

๒.เพื่อบริกำรวิชำกำรแก่หน่วยงำน/ 
ประชำชนในชุมชนและสังคม ให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำตนเอง เพื่อเพิ่ม 
ศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ 

      

-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการน า 
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ 
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

-ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๓.ปลูกฝังค่ำนิยมให้นิสิต นักศึกษำ และ 
ชุมชนในกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถิ่น และ 
อนุรักษ์ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

      

-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลงาน/กิจกรรม 
ที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นกัศึกษาและ 
ชุมชนเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับ 
บริการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ 

๔.เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ 
ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่น าไปสู่การ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของ 
ประเทศ 

      

-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ท่ีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ 
ชาติ 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

-ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จ านวนผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

-ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ 
ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

ร้อยละ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

 
 
 
 
 



๘ 
 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นนโยบายประการ
หนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร  เป้าประสงค์ที่  ๕.๑ ระบบการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอย่างมีความสุข ซึ่งแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในมหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์ มาตรการ และตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 
 
๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

เป้าประสงค์ : นิสิต บุคลากรมีจิตส านึก มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๑.๑ เสริมสร้างจิตส านัก คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

๑. ร้อยละนิสิตและบุคลากรท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร 
๒. จ านวนช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากรมี
ค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. จ านวนนิสิตและบุคลการที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและบุคลากรที่
ได้รับเกียรติบัตรทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
๔. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลการมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. ร้อยละบุคลากรด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วมโครงการ 
๖. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
๗. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกให้กับนิสิตต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.๒ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน 

๑. จ านวนครั้งในการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/
ประกาศมหาวิทาลัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 



๙ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๒. จ านวนเรื่องในการประกาศ การประชาสัมพันธ์/มาตรการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

๑.๓ พัฒนารายวิชา บทเรียน การ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินัยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้นิสิต 

๑. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่น าเสนอและรูปแบบ
การป้องกันการทุจริต 
๒. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบให้นิสิต 

๑.๔ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการ
เ รี ย น รู้ ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับนิสิต 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

๑. จ านวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ประกาศระเบียบการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
๒ . จ านวนชองทางในการเผยแพร่ความรู้ เรื่ อ งการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์

๑. จ านวนครั้งในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณ์ฑ์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
๒. จ านวนช่องทางการรับผังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต 
๓. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้
ร้องเรียน 

๒ .๓  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

๑. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
มหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ : กลไกการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจมีความเหมาะสม ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพพร้อมทั้งกระจายอ านาจ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับที่เอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรค
ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๓.๑ ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลด
ขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

๑. ร้อยละของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง
ทบทวน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
๒. จ านวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง/
ข้อเสนอแนะในการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

๓ .๒  พัฒ นาระบบและกลไกเพ่ื อ
จัดการการในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

๑. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วม 
กิจกรรมได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในกลไกหรือระบบเพ่ือใช้ในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๑. จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมผู้บริหาร 

๓ .๔  พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล
ตรวจสอบ 

๑.จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ 
๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 

๔ .๑  พั ฒ น าส ม ร รถ น ะแ ล ะขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลั ย ในการป้ องกันและ
ป ราบ ป ราม ก ารทุ จ ริ ต แ ล ะก าร
ประพฤติมิชอบ 

๑. ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
๓. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมาย 

 



๑๑ 
 

๒.๒ กิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

เป้าประสงค์ : นิสิต บุคลากรมีจิตส านึก มีค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
๑.๑ เสริมสร้างจิตส านัก คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

๑. ร้อยละนิสิตและบุคลากรท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ ๘๐.๐๐  ๑. โครงการส่งเสริมพัฒนานิสิตและสร้าง
ผลงานนิสิต 
 ๒. กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

๒. จ านวนช่องทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้บุคลากรมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นค่า
ของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ช่องทาง ≥๔ 

๑. โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์
บัณฑิตและคุณลักษณ์นิสิตอันพึงประสงค์ 
 

๓. จ านวนนิสิตและบุคลการที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
และบุคลากรที่ได้รับเกียรติบัตรทางด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

คน ≥๒๐ 

๑. กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันการ
ทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา 
๒. โครงการส่งเสริมพัฒนานิสิตและสร้าง
ผลงานนิสิต 

๔. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลการมีความรู้ 
ความเข้าใจเพื่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม ๑๐ 

- โครงการ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในการ
ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา  
- โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วน
ตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม  

๕. ร้อยละบุคลากรด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วม ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๑. โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน



๑๒ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
โครงการ ของมหาวิทยาลัย 

๒. โครงการอบรมจัดท างบการเงินส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค 
๓. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น 

๖. ร้อยละเฉลี่ยของผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑. โครงการพัฒนากระบวนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒. โครงการสื่อสาร ถ่ายทอด ให้ความรู้ 
แผนพัฒนาบุคลากร 
๓. โครงการจัดการความรู้   
๔. โครงการอบรมบุคลากรใหม่ 

๗. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกให้กับ
นิสิตต่อต้านการทุจริต กิจกรรม/

โครงการ 
๑๐ 

๑. โครงการพัฒนาองค์กรนิสิต 
๒. โครงการผู้น าต้นแบบ Leadership Role 
Model 
๓. โครงการบัณฑิตท่ีพึงประสงค ์

๑.๒ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน 

๑. จ านวนครั้งในการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน/
จรรยาบรรณ/ประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่อง ≥ ๓ 

๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตาม
สายงานและตามกรอบอัตราก าลัง (ระยะที่ ๑) 
๒. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตาม
สายงานและตามกรอบอัตราก าลัง (ระยะที่ ๒) 
๓. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตาม
สายงานและตามกรอบอัตราก าลัง (ระยะที่ ๓) 

 ๒. จ านวนเรื่องในการประกาศ การประชาสัมพันธ์/
มาตรการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

กระบวนงาน ≥ ๓ 
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพระหว่างส่วนงาน 



๑๓ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 
๑.๓ พัฒนารายวิชา บทเรียน การ
เรียนการสอน และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้าน
การทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และสร้ างวินั ยการป้ องกั นและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบให้นิสิต 

๑. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่
น าเสนอและรูปแบบการป้องกันการทุจริต 

จ านวน
รายวิชา 

≥ ๗๐ 

๑. คู่มือการอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริต
ต า ม แ น ว พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า  ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 
๒. คู่มือการอบรมหลักสูตรป้องกันการทุจริต
ตามแนวพระพุทธศาสนา ระดับมัธยม 

๒. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสร้างค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
วินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้นิสิต 

กิจกรรม ≥ ๑๐ 

๑. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์
บัณฑิตและคุณลักษณ์นิสิตอันพึงประสงค์ 
๒. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวินัยนิสิต 
๓. กิจกรรมพัฒนานิสิต 
๔. พัฒ นานิ สิ ต ในศตวรรษที่  ๒๑  และ
นโยบายฯ ๔.๐ 

๑.๔ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการ
เรียนการสอนด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตส าหรับนิสิต 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

๑.จ านวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลงาน ≥๒ 

๑. พัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู้ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวง
พระพุทธศาสนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เป้าประสงค์ : เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมบทบาทและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

๑ . จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ประกาศ
ระเบียบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

ช่องทาง ≥๒ ๑.  กิจกรรมสร้างนักสื่อสารรุ่นใหม่ สู่ยุค ๔.๐ 
๒. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 



๑๔ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ช่องทาง ≥๒ 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
๒. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการกระท าความผิดอันเกิดจาก
ประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม 

๒.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

๑. จ านวนครั้งในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง
หลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ครั้ง ๑ 

๑. กองนิติการ ส านักงานอธิการบดี 
๒. จ านวนช่องทางการรับผังข้อร้องเรียนและการ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

ช่องทาง ๓ 

๓. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการ
ด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ .๓  พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

๑. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทาง ≥ ๔ 

๑. แผนปฏิบัติงานประจ าปีส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๖๒ : โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ : กลไกการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจมีความเหมาะสม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งกระจายอ านาจ ปรับปรุง แก้ไขข้อบังคับที่ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๓.๑ ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลด
ขั้นตอนหรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดการใช้ดุลพินิจ

๑. ร้อยละของหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มี
การปรับปรุงทบทวน จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ 

๑. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตาม
สายงานและตามกรอบอัตราก าลัง (ระยะที่ ๑) 
๒ . โค ร งก า รสื่ อ ส าร  ถ่ า ย ท อด  ให้ ค ว าม รู้ 
แผนพัฒนาบุคลากร  



๑๕ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ๓ . โครงการจัดการความรู้   
๔. โครงการองค์กรสร้างสุข (๕ ส) 
๕. โครงการปรับปรุงระบบงานสารบรรณ/ธุรการ 
๖. โครงการอบรมบุคลากรใหม่ 
๗ . โครงการผู้ น าต้ น แบบ  Leadership Role 
Model 
๘. โครงการ ตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วน
ภูมิภาคของมหาวิทยาลัย  
 ๙ . โครงการอบรมด้ านกฎหมายส าหรับ
ผู้ บ ริหาร "การเพิ่ มป ระสิท ธิภ าพส าหรับ
ผู้บริหาร"  
๑๐. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ ย วกับการกระท าความผิด อัน เกิดจาก
ประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม  
 ๑๑. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน
การเงิน บัญชี และพสัดุเบื้องต้น 

๑๒. โครงการอบรมจัดท างบการเงินส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค 

๒. จ านวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการลดการใช้ดุลย
พินิจของเจ้าหน้าที่ 

จ านวน
นวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
แนวทาง/

ข้อเสนอแนะ 

≥ ๓ 

๑. โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๒ . โค ร งก ารป รั บ ป รุ ง ร ะบ บ เว็ บ ไซ ต์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓ . โครงการพัฒ นาการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
๔. โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่



๑๖ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ข่ายสนับสนุนการศึกษา 
 

๓ .๒  พัฒ นาระบบและกลไกเพ่ื อ
จัดการการในการป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 

๑. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
อบ รม /เข้ า ร่ ว ม  กิ จ ก ร รม ได้ น าค ว าม รู้ ม า
ประยุกต์ ใช้ ในกลไกหรือระบบเพ่ือใช้ ในการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการ
ทุจริต ร้อยละ

(การน ามา
ประยุกต์ใช้

ในงาน) 

๘๐.๐๐ 

๑. โครงการจัดท าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/
รายงานประจ าปี 
๒ . โค รงก ารป ระชุ ม สั ม ม น าจั ด ท าแผ น
งบประมาณและแผนการใช้จ่ายประจ าปี 
๓. โครงการแปลงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
สู่การปฏิบัติ 
๔. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น เพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
๕. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ.จัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ปี ๖๐ (ฉบับใหม่) ส่วนกลาง
และภูมิภาค 
 

๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

๑. จ านวนครั้งที่มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ต่อที่ประชุมผู้บริหาร 

ครั้ง ≥ ๒ 
๑. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุม หรือผู้บริหารสูงสุด 

๓ .๔  พั ฒ น า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม แ ล
ตรวจสอบ 

๑.จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน ๑ 
๑. การตรวจสอบภายในประจ าปี ๒. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ

ตามแผนที่ก าหนด 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 



๑๗ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

๔ .๑  พั ฒ น าส ม ร รถ น ะแ ล ะขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลั ย ในการป้ องกันและ
ป ราบ ป ราม ก ารทุ จ ริ ต แ ล ะก าร
ประพฤติมิชอบ 

๑. ร้อยละบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
อบรม/เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑. โครงการอบรมด้านกฎหมายส าหรับ
ผู้บริหาร "การเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหาร" 
๒. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการกระท าความผิดอันเกิดจาก
ประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม 
๓. โครงการ ตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วน
ภูมิภาคของมหาวิทยาลัย 

๒. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ 

๑. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เกี่ยวกับการกระท าความผิดอันเกิดจาก
ประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม 
๒. โครงการอบรมจัดท างบการเงินส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค 
 

๓. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมาย 

ร้อยละ  ๘๐.๐๐ 

๑. โครงการอบรมด้านกฎหมายส าหรับ
ผู้บริหาร "การเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ
ผู้บริหาร" 
๒. โครงการจัดอบรมให้ความรู้ พรบ.จัดซื้อ



๑๘ 
 

มาตรการ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

จัดจ้างภาครัฐ ปี ๖๐ (ฉบับใหม่) ส่วนกลาง
และภูมิภาค 

 



๑๙ 
 
๒.๓ แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผล 
 แนวทางการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อมหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติแก่ส่วนงาน
ต่าง ซึ่งได้มีกระบวนการและขั้นตอนในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้
บรรลุผลตามตัวชี้วัด และเป้าประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งเป็นการประเมินผลการด าเนินการตามแผนประสบ
ความส าเร็จ หรือมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด โดยก าหนดให้มีการก ากับติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดปฏิทินในการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีละ ๓ ครั้ง คือรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
ตามแบบฟอร์มการรายงานผล เพ่ือเป็นการก ากับติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามค่า
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการตามตัวชี้วัดในแผน 
 ๒. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 
ของการด าเนินงานตามแผน เพ่ือน ามาปรับปรุงมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการจัดท าแผนในปีถัดไป 
๒.๔ แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางในการส่งเสริมและผลักดัน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. การประชาสัมพันธ์ เผยแผ่สื่อสารให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒. มหาวิทยาลัยมุ่งหวังว่าทุกภาส่วนจะร่วมมือและถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. มหาวิทยาลัยจะได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบปีงบประมาณ เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

บรรณานุกรม 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ยุทธศาตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔). กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.), ๒๕๕๙. 

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐. นนทบุรี : ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ปปช.), ๒๕๖๐. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๗๙ หมู่ ๑ ถนนพหลโยธิน หลักกโิลเมตรที่ ๕๕ ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทรศัพท ์

๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ – ๕ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๖ https://www.mcu.ac.th 
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