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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทําแผนปฏิบัติการในด้านต่าง ๆ 

เพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบผลการดําเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ 

การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานระดับคณะท่ีมุ่งเน้นด้าน

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการพัฒนา

องค์กรให้สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ัง

ปัจจุบันและอนาคต โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ   

ในการน้ี คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้ึน เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือ

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน เป้าประสงค์ที่ ๑.๗ มหาวิทยาลัยมี

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และระดับ

ความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

    

 

 

 

              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา) 

       คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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สารบัญ 
ส่วนที่ ๑ บทนํา ๑ 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑

 ๑.๒ โครงสร้างคณะวิทยาการจัดการ ๗ 

 ๑.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) ๘ 

 ๑.๔ ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๙

     ๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

   ๑.๔.๒ จุดประสงค์ (Purpose) 

๙

๙ 

     ๑.๔.๓ พันธกิจ (Mission) ๙

     ๑.๔.๔ ภารกิจกลัก (Key result area) ๙ 

     ๑.๔.๕ เสาหลัก (Pillar) ๙ 

     ๑.๔.๖ วัฒนธรรม (Culture) ๑๐

     ๑.๔.๗ อัตลักษณ์ (Identity) ๑๐

     ๑.๔.๘ เอกลักษณ์ (Uniqueness) ๑๐

     ๑.๔.๙ ค่านิยมหลัก (Core Values) ๑๐

     ๑.๔.๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

   ๑.๔.๑๑ เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

๑๐ 

๑๑

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๒

 ๒.๑ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๒

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๓

 ๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย 

ของคณะ/วิทยาลัย 

๑๔

  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ ๑๔

  ๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑๔

  ๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย ๑๔

 ๒.๔ ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๕

 ๒.๕ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑๖

  ๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี ๑๖

  ๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการด้าน.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

๒๐
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ส่วนที่ ๓ แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ๒๓

 ๓.๑ แนวทางการนําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ไปสู่การปฏิบัติ 
๒๓

 ๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

๒๔

ภาคผนวก ๒๕

 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๖

 รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต 

๒๘

 ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

๓๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๑ 
 

 
ส่วนที่ ๑ บทนํา 

 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธานรัฐมนตรีท่ีดูแลนโยบายการบริหารจัดการท่ีดี  โดยมีอํานาจหน้าท่ีในการกํากับ ดูแลให้องค์กร

ในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อํานวยการ

และการประสานการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

เพ่ือให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดทําขึ้น เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานท่ีจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทุจริต

คอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงาน

ภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละ

หน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มท่ีลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหา

ท่ีสําคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต จึงนํามาสู่การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๒ 

(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ท่ีมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พงศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของแต่ละหน่วยงาน 

พร้อมกับนํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็น

ยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงานต่อไป 



 
 
 

๒ 
 

ท้ังนี้ เพ่ือให้การดําเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการประชุมเมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ

ราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําป ีรวมท้ังสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการ

ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้

หน่วยงานภาครัฐดําเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๓ 
 

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

ชื่อหน่วยงาน 

 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  

ท่ีต้ัง 

 เลขที่  ๑  ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐   

 โทรศัพท์  ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๐ , ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๑  โทรสาร  ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๑ 

 

คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา และคณะวิทยาการจัดการใช้ช่ือว่า คณะวิชาวิทยาการ

จัดการ  คณะทํางานท่ีร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ

รัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน ๓ ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, 

อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และอาจารย์อภิชาต กําภูมิประเสริฐ รวมท้ังบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก ๒ 

ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี จากคณะวิชาวิทยาศาสตร์และอาจารย์สมศักด์ิ ขาวลาภ จาก

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรม

จิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทํางานในการก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ 

 ระยะแรกของโครงการก่อตั้งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา

ก่อน หลักจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปะศาสตร์ สาขาการ

จัดการท่ัวไป และในวันท่ี ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชา

วิทยาการจัดการเป็นส่วนราชการหน่ึงของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา ๕ ภาควิชา

คือ 

๑. ภาควิชาการเงินและการบัญชี 

๒. ภาควิชาการตลาด 

๓. ภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ 

๔. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์ 

๕. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

 มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญา

ตรี ๒ ปี ต่อเนื่อง และปริญญาตรี ๔ ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสาย

อุตสาหกรรมบริการ 

 ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  นับตั้งแต่นั้น

เป็นต้นมา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการ

หนึ่งในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 



 
 
 

๔ 
 

 ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ คณะวิทยาการจัดการปรับเปล่ียนส่วนราชการภายในคณะจากการบริหาร

แบบภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย ๓ โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม

วิชาการจัดการท่ัวไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา 

๒๕๔๓ มีโปรแกรมวิชาเพิ่มข้ึนอีก ๑ โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการปรับเปล่ียนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราช

ภัฏในส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก ๑ โปรแกรมวิชา ได้แก่ 

โปรแกรมวิชาการบัญชี 

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน 

และในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้ 

1. โปรแกรมวิชา จํานวน ๒ โปรแกรมวิชา 

-  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ 

-  โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ 

2. สํานักงานคณบดี 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะ

วิทยาการจัดการ ได้เปลี่ยนคําว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นคําว่า “สาขาวิชา” รวมท้ังส้ิน ๑๖ สาขาวิชา และ

จําแนกเป็นหลักสูตรได้ ๓ หลักสูตร ได้แก่   

  ๑.  หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี ๘ สาขาวิชา ได้แก่ การตลาด การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การ

จัดการธุรกิจบริการ และการประกอบการธุรกิจ 

  ๒.  หลักสูตรการบัญชี มี ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี 

  ๓.  หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี ๖ สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การ

โฆษณา วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์ส่ือสารการแสดง   

ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพ่ิมข้ึนจํานวน ๒ สาขาวิชาได้แก่ 

สาขาวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านส่ือผสมสมัยใหม่ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตร

บริหารธุรกิจ มีจํานวน ๘ สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจํานวนท้ังส้ิน ๘ 

สาขาวิชา รวมท้ังส้ิน ๑๗ สาขาวิชา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจํานวน 

๘ หลักสูตร ปรับปรุงเป็น ๑ หลักสูตร ๘ แขนงวิชา ดังนี้  

  ๑) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง 

  ๒) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

  ๓) แขนงวิชาวารสารสนเทศ 



 
 
 

๕ 
 

  ๔) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

  ๕) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

  ๖) แขนงวิชาภาพเคล่ือนไหวและส่ือผสม 

  ๗) แขนงวิชาการส่ือสารผ่านสื่อใหม่ 

  ๘) แขนงวิชาภาพยนตร์ 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จํานวน ๓ หลักสูตร 

จากเดิมมีจํานวน ๘ หลักสูตร ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ธุรกิจ 

  ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มี ๖ แขนงวิชา ดังนี้ 

   ๑) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

   ๒) แขนงวิชาการตลาด 

   ๓) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   ๔) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   ๕) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

   ๖) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

 และมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 สําหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศ

ศาสตร ์จากเดิม ๑ หลักสูตร ๘ แขนงวิชา เป็น ๑ หลักสูตร ๕ แขนงวิชา ดังนี้ 

   ๑) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

   ๒) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   ๓) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

   ๔) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   ๕) แขนงวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 

 โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรท้ังหมด ๕ หลักสูตร ดังนี้ 

  ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑ หลักสูตร ๖ แขนงวิชา ดังนี้ 

   ๑) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

   ๒) แขนงวิชาการตลาด 

   ๓) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

   ๔) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

   ๕) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 



 
 
 

๖ 
 

   ๖) แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

  ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  ๓. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

  ๔. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

  ๕. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ๕ แขนงวิชา ดังนี้ 

   ๑) แขนงวิชาวารสารศาสตร์ 

   ๒) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์ 

   ๓) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 

   ๔) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด  

   ๕) แขนงวิชาภาพยนตร์และส่ือดิจิทัล 

 ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ ๓๐ ปี มีคณบดีบริหารงานจํานวน  ๘  ท่าน คือ 

๑.  อาจารย์เปรมจิตต์  สระวาล ี(หัวหน้าคณะวิชา)    พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓ 

๒.  อาจารย์รัชพิณ  รัชตะนาวิน (หัวหน้าคณะวิชา)    พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ 

๓.  รองศาสตราจารย์อุไร  ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา)  พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘  

    (คณบดีโดยตําแหน่ง)  พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙  

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ  ขาวลาภ  (คณบดี)       พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ(คณบดี)       พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 

 

๖.  อาจารย์ทรงศักดิ์  พิริยะกฤติ (คณบดี)        พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธนัตถ์กร  ภวิศพิริยะกฤติ  (คณบดี) พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒  

(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 

๗.  อาจารย์ ดร.สมเดช  รุ่งศรีสวัสด์ิ   (คณบดี)  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 



 
 

๗ 
 

๑.๒ โครงสร้างหน่วยงาน 

 



 
 

๘ 
 

๑.๓ โครงสร้างการบริหาร 
 

รองคณบด ี

ฝา่ยบรหิาร

รองคณบดฝี่ายวิจัย รองคณบดี

ฝา่ยกจิการนักศกึษา

รองคณบดฝีา่ยแผนงาน

และประกนัคณภาพ

รองคณบดี

ฝา่ยวชิาการ

หัวหนา้สํานักงาน 

1. ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

   1.1 งานธุรการและสารบรรณ 

   1.2 งานประชาสัมพันธ ์

   1.3 งาน IT/ โสตฯ 

   1.4 งานอาคารและสถานที่ 

   1.5 งานบุคลากร 

2. ฝ่ายคลังและพัสดุ 

   2.1 งานการเงิน บัญชี และ

งบประมาณ 

   1.2 งานพัสดุ 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา

   1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

   1 .2 งานหลักสูตรและการ

สอน 

   1 . 3  ง า น ท ะ เ บี ย น แ ล ะ

ประมวลผลข้อมูล 

   1.4 งานการรับนักศึกษาต่อ 

   1.5 งานฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

  

1. ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

   1.1 งานวิเคราะห์แผนงาน/

งบประมาณ 

   1 . 2  ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ /

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   1.3 งานประกันคุณภาพ 

    

1. ฝ่ายพัฒนางานวิ จัย

และบริการวิชาการ 

   1.1 งานผลิตผลงานวิจัย 

   1 . 2  ง า น เ ผ ย แ พ ร่

ผลงานวิจัย 

   1 .3  งานผลิตวารสาร 

วิชาการ 

   1.4 งานบริการวิชาการ

แก่สังคม 

   1.5 งานศูนย์การเรียนรู้

ชุมชน 

   1.6 งาน U - Ranking 

1. ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และศิลปวัฒนธรรม 

   1.1 งานกิจการนักศึกษา 

   1.2 งานบริหารงานและ 

สวัสดิภาพ 

   1 . 3  งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

   1.4 งานศลิปวัฒนธรรม 

  

3. ฝ่ายวิทยุโทรทัศน์และวทิยุ 

   กระจายเสียง 

   3.1 งานวิทยุโทรทัศน์ 

   3.2 งานวิทยุกระจายเสียง 

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ



 
 
 

๙ 
 

๑.๔  ข้อมูลพ้ืนฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ช้ันนําด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์ 

๑.๔.๒ จุดประสงค์ (Purpose)  

๑. บัณฑิตท่ีเน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ  

๒. การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิด  

๓. ผลงานวิชาการท่ีตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

๔. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

๑.๔.๓ พันธกิจ (Mission)  

 ๑. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของชุมชน

และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความ

พอเพียง 

 ๒. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 

 ๓. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชนและ

สังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ 

SMEs สู่สากล 

 ๔ .  ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมและธํารงไว้ซึ่ งชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ 

๑.๔.๔ ภารกิจหลัก (Key result area)  

๑. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหน้า  

๒. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ  

๓. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

๔. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้  

๕. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันนําในอาเซียน  

๖. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

๑.๔.๕ เสาหลัก (Pillar)  

   ๑. ทุนความรู ้ (Knowledge Capita) 

   ๒. คุณธรรม  (Morality) 

   ๓. เครือข่าย  ( Partnership)  

   ๔. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 



 
 
 

๑๐ 
 

๕. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

๑.๔.๖ วัฒนธรรม (Culture)  

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

๑.๔.๗ อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชํานาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

๑.๔.๘ เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

๑.๔.๙ ค่านิยมหลัก (Core Values) 

 ๑. W (Wisdom & Creativity)  : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 

 ๒. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

 ๓. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 

 ๔. P (Professionalism)   : ความเป็นมืออาชีพ 

๑.๕.๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงเครือข่าย และท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑ 
 

๑.๔.๑๑ เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ     
เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3  

สร้างความสัมพนัธเ์ชื่อมโยง

เครือข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 

ชุมชนเครือข่ายวิชาการ 

ทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมไทย

 

เป้าหมายการพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ 

- มีความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคณะ

- มีกระบวนการ /กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมือกับเครือข่าย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ต อ บ ส น อ ง

ระดับชาติ/นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างผลงานวิชาการ สู่การยกระดับภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

- ผลงานวิชาการ วิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพรใ่น

ระดับชาติหรือนานาชาติ นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

- เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่

สังคม 

- เป็นที่รูจ้ักและยอมรับในระดับชาต/ินานาชาติ

- มีระบบการบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ

ความเป็นนานาชาต ิ

- มีการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 
 

- มีความเป็นเอตทัคคะ เป็นที่ยอมรับระดับชาต/ินานาชาติ

- บัณฑติมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางสังคมและประเทศ 

- บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี 

- การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

การวิจัย/บริการวิชาการ

ทางสังคม 



 
 
 

๑๒ 
 

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  

 การจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายให้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน  โดยมีกรอบในการจัดทําแผนในการกาํหนด กิจกรรม/โครงการ 

ดังนี้  

 ๒.๑ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบาย

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้

กําหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 ๑.  บุคคลต้องไม่กระทําการใดอันมีลักษณะท่ีได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีในตําแหน่งหน้าท่ี

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลทําให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีเท่ียงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมท่ีก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปช่ัน 

 ๒.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอํานาจหน้าท่ีในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ี

ได้กําหนดไว้ ดังนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกนัและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมท้ัง 

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต 

คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  (๒) ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความ

พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลา 

  (๓)  ไม่กระทําการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดย

อ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  (๔)  ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน      

ท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  

  (๕)  การจ่ายเงินหรือให้ส่ิงของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเท่ียว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์การระหว่าง



 
 
 

๑๓ 
 

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือให้บุคคลนั้นกระทําการ หรือละเว้นกระทําการใดๆ อันเป็น

การผิดกฎหมาย เป็นการกระทําท่ีไม่สมควรปฏิบัติอย่างย่ิง ท้ังนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วม

ให้บุคคลอื่นมีการกระทําดังกล่าวด้วย 

 ๓.  ไม่ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าท่ี ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวก

พ้องให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 

 ๔.  ไม่นําข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทําให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดําเนินงานทางด้านการจําหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จ้างและส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 ๕.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล

ในครอบครัวของตนรับของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ท่ีมีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจาก

ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้ 

 ๖.  ไม่ให้ของขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพ่ือ

ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน 

 ๗.  ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชน์ส่วนตนและญาติ 

 ๘.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 

 ๙.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเก่ียวกับการให้หรือรับสินบนและ   

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 ๑๐.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทําลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระทําความผิดวินัยและจะถูกดําเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘ หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 

 คณะวิทยาการจัดการได้จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ระดับคณะด้วยวัตถปุระสงค์ ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ และค่าเป้าหมาย

ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ระดับคณะ 

ดังนี้ 



 
 
 

๑๔ 
 

  ๑)  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต 

๒)  บุคลากรมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย 

 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

  ๒.๓.๑ ยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

  ๒.๓.๒เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

 ๑.๗ มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา

และเกิดธรรมาภิบาล 
  

๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสําเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

๑.  ร้อยละของบุคลากรและนกัศึกษาท่ีมีทัศนคติ ค่านิยมในการ

ต่อต้านการทุจริต 

๗๕ 

๒.  ระดับความเช่ือมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

≥๔.๗๕ 



 
 
 

๑๕ 
 

๒.๔ ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 



 
 

๑๖ 
 

๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่  ๑.๗ มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เปา้ประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคต ิค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต

 ๑ การจัดการเรียนการ

สอน -กําหนดเป็น

เนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

๑.๑) เพื่อสร้างเสริมให้

นักศึกษามีจิตสํานึกในการ

ป้องกันและต่อต้านการ

ทุจริต 

๑.๑.๑) จํานวนรายวิชาที่มี

เนื้อหา/กิจกรรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

 

- - ≥๑ ≥๑ ≥๑ นักศึกษา - - - - - ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

 ๒ กิจกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตสํานกึด้าน

คุณธรรมจรยิธรรม 

ค่านิยม ตามหลักธรร

มาภิบาล สําหรับ

นักศึกษา  

 ๒.๑) เพื่อใหน้ักศึกษามคีวามรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอ่ตา้น

การทุจรติ 

๒.๑.๑) ร้อยละของนักศึกษา

รับรู้ด้านการต่อต้านการ

ทุจริต 

- - ๘๐ ๘๐ ๘๐ นักศึกษา

 

- - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒน 

ธรรม 
 ๒.๒) เพื่อส่งเสรมิการสร้าง

จิตสํานึกให้กับนักศกึษาดา้น

การต่อตา้นการทุจรติ 

๒.๑.๒) จํานวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - ≥๑ ≥๑ ≥๑ 

  ๒.๓) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

ความเข้าใจและปลกูฝัง

จิตสํานึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม คา่นิยมตามหลักธรร

มาภิบาล  

๒.๑.๓) ร้อยละของนักศึกษา

ที่ได้รับการส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

ตามหลักธรรมาภิบาล 

- - ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ 



 
 
 

๑๗ 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 ๓ กิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนเ์พื่อสังคมและ

จิตสาธารณะ  

 ๓.๑)เพื่อส่งเสริมให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการทํา

ประโยชน์เพื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

 ๓.๑.๑) จํานวนกจิกรรม

บําเพ็ญประโยชนเ์พื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

- - ≥๑ ≥๑ ≥๑ นักศึกษา - - - - - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาและ

ศิลปวัฒน 

ธรรม   ๓.๑.๒) ร้อยละของนักศึกษา

ที่มีส่วนร่วมในการทํา

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

- - ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

    ๓.๒)เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากร

มีจิตสาธารณะ  

 ๓.๒.๑) ร้อยละของ

บุคลากรที่ทํากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

- - ๔๐ ๔๕ ๕๐ บุคลากร - - - - - ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค ์:  บุคลากรมคีวามเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

 ๔ กิจกรรมเผยแพร่

ข้อมูลต่อสาธารณะ

ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

๔.๑)เพื่อประชาสัมพันธ์การ

ดําเนินงานของมหาวิทาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาในการ

สร้างภาพ ลักษณ์ที่ดี 

๔.๒) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช้ Social Media 

ในการประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ให้กับ

มหาวิทยาลัย 

๔.๓) เพื่อประกาศเจตจํานง

ต่อต้านการทุจริต 

 ๔.๑.๑) ร้อยละของข้อมูลที่

มีการเผยแพร่อย่างครบ ถ้วน

ตามแนวทางที่กําหนด 

- - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นักศึกษา/

บุคลากร 

- - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ฝ่าย

บริหารงาน

ทั่วไป 



 
 
 

๑๘ 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ โครงการบริหารความ

เสี่ยงและควบคุม

ภายใน 

๕.๑) เพื่อให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถหาวิธีการ

จัดการกับความเสี่ยงเพื่อ

ป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้

อยู่ระดับที่ยอมรับได้  

 ๕.๑.๑) ร้อยละของประเด็น

ความเสี่ยงที่ได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงทัง้หมดที่กําหนดขึ้นต่อ

ปี 

- - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ บุคลากร - - - - - ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

  ๕.๒) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

ว่าการดําเนิน งานจะบรรลุ 

ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่

วางไว้  

๕.๒.๑) ร้อยละของงานที่มี

การดําเนินการตามจุด

ควบคุมที่กําหนด 

- - ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เปา้ประสงค ์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจรติ

๖ ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

๖.๑) เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซือ้จัดจ้าง

ภาครัฐ และสามารถนําไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกตอ้ง 

 

๖.๑.๑) ร้อยละของบุคลากร

ที่เกี่ยวข้องที่เขา้อบรม

เกี่ยวกับระบบการจัดซือ้จัด

จ้างภาครัฐ 

- - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ผู้ปฏิบัติ

งานด้าน

พัสดุและ

การเงิน 

 - ๓๕,๐๐

๐ 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 

๗ การให้ความรู้และ

ปลูกจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

๗.๑) เพื่อสร้างความรู้และ

ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

๗.๑.๑) ร้อยละของบุคลากร

ที่รับรู้ด้านการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

- - ≥๘๐ ≥๘๐ ≥๘๐ บุคลากร - - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 



 
 
 

๑๙ 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    

เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

 

๘ ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เกณฑก์ารประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใส 

๘.๑) เพื่อส่งเสรมิและสนับ 

สนุนให้บุคลากรความเข้าใจ

เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน

ความโปร่งใส 

๘.๑.๑) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับ

เกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 

- - ๘๕ ๙๐ ๙๕    

๙ ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจริต 

๙.๑)เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจริต 

 

๙.๑.๑) ร้อยละความรู้ความ

เข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจริต 

- - ๘๕ ๙๐ ๙๕    

 ๙.๑.๒) จํานวนบุคลากรที่

เข้าร่วมการอบรม 

- - ≥๕ ≥๕ ≥๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปา้ประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ

๑๐ โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

๑๐.๑) เพื่อให้ขอ้ร้องเรยีน

ได้รับการแก้ไขในระยะเวลา

ที่กําหนด 

๑๐.๑.๑) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแกไ้ขใน

เวลาที่กําหนด 

- - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ นักศึกษา/

บุคลากร/

ผูร้ับบริการ

/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

- - - - - หัวหน้าสํานัก 

งานคณบดี/

ฝ่ายบริหาร 

งานทั่วไป 



 
 

๒๐ 
 

๒.๕.๒ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สาํเรจ็ เป้าหมายตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สรา้งสังคมที่ไมท่นตอ่การทุจรติ 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคต ิคา่นิยมในการต่อตา้นการทุจริต

 ๑ การจัดการเรียนการสอน  -

กําหนดเปน็เนื้อหา/กิจกรรม

การสอนในรายวิชาที่

เกี่ยวขอ้ง  

๑.๑) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี

จิตสํานกึในการป้องกันและตอ่ตา้นการ

ทุจริต 

๑.๑.๑) จํานวนรายวิชาที่มเีนือ้หา/

กิจกรรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

≥๑ นักศกึษาที่เรียน

 -รายวิชากฎหมาย

ธุรกิจ (BUA ๒๑๐๒) 

 -รายวิชาการบริหาร

ความเสี่ยงทางการเงิน

(FIN ๔๕๐๒)

- ฝ่ายบริการ

การศกึษา 

 ๒ กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

จิตสํานกึด้านคณุธรรม

จริยธรรม คา่นยิม ตามหลัก

ธรรมาภิบาล สําหรับ

นักศกึษา  

 ๒.๑) เพื่อใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

๒.๑.๑) รอ้ยละของนักศึกษารับรูด้้าน

การต่อต้านการทุจรติ

๘๐ นักศกึษา ๒๕,๐๐๐ ฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและ

ศิลปวัฒนธรรม  ๒.๒) เพื่อส่งเสรมิการสรา้งจิตสํานึก

ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้านการ

ทุจริต 

๒.๑.๒) จํานวนกิจกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม ตามหลักธรรมาภิ

บาล 

≥๑

 ๒.๓) เพื่อใหน้ักศกึษามีความรูค้วาม

เข้าใจและปลูกฝังจติสํานึกด้านคณุธรรม

จริยธรรม คา่นยิมตามหลักธรรมาภิ

บาล  

๒.๑.๓) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิด้านคุณธรรมจรยิธรรม คา่นยิม

ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥๘๐

 ๓ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจิตสาธารณะ  

 ๓.๑)เพื่อส่งเสริมใหน้ักศกึษามีส่วนร่วม

ในการทําประโยชนเ์พื่อสังคมและจิต

สาธารณะ 

๓.๑.๑) จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชนเ์พื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

≥๑ นักศกึษา - ฝ่ายกิจการ

นักศกึษาและ 

ศิลปวัฒนธรรม/



 
 
 

๒๑ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สาํเรจ็ เป้าหมายตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

   ๓.๑.๒) ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วม

ในการทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

๖๐ ฝ่ายวิทยุ

โทรทัศนแ์ละ

วิทยุกระจาย 

เสียง 

    ๓.๒)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจติ

สาธารณะ  

๓.๒.๑) ร้อยละของบุคลากรที่ทํา

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

๔๐ บุคลากร -

 ๔ กิจกรรมเผยแพรข่้อมูลต่อ

สาธารณะผ่านเวบ็ไซตข์อง

มหาวิทยาลัย 

๔.๑)เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนนิงาน

ของมหาวิทาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใน

การสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

๔.๒) เพื่อสนับสนนุให้หนว่ยงานได้ใช้ 

Social Media ในการประชาสัมพันธเ์พื่อ

สรา้งภาพลักษณ์ใหก้ับมหาวิทยาลัย 

๔.๓) เพื่อประกาศเจตจํานงตอ่ตา้นการ

ทุจริต 

๔.๑.๑) รอ้ยละของขอ้มูลที่มีการ

เผยแพร่อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่

กําหนด 

๑๐๐ นักศกึษา/บุคลากร ๕,๐๐๐ ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

เป้าประสงค ์:  บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

๕ โครงการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

๖.๑) เพื่อให้บุคลากรของหนว่ยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับความเสี่ยง

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่

ระดับที่ยอมรับได้  

๖.๑.๑) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคมุและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด

ที่กําหนดขึ้นตอ่ปี 

๑๐๐ บุคลากร - ฝ่ายแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

  ๖.๒) เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจวา่การ

ดําเนนิงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 

 

๖.๒.๑) ร้อยละของงานที่มกีาร

ดําเนนิการตามจดุควบคุมที่กําหนด 

๙๕



 
 
 

๒๒ 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ สาํเรจ็ เป้าหมายตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

เป้าประสงค ์: บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต

๖ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

๖.๑) เพื่อให้บุคลากรมคีวามรูค้วาม

เข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ และสามารถนําไปปฏบิัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

๖.๑.๑) ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งที่

เข้าอบรมเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

๘๐ ผู้ปฏิบัตงิานด้านพัสดุ

และการเงนิ 

๓๕,๐๐๐ ฝ่ายคลังและ

พัสดุ 

๗ การใหค้วามรูแ้ละปลูก

จิตสํานกึในการปฏบิัตตินตาม

จรรยาบรรณ 

๗.๑) เพื่อสร้างความรู้และปลูกจิตสํานกึ

ให้บุคลากรปฏบิัตตินตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

๗.๑.๑) ร้อยละของบุคลากรที่รับรูด้้าน

การปฏิบัตตินตามจรรยาบรรณ 

≥๘๐ บุคลากร ๒๐,๐๐๐ ฝ่ายบริหารงาน

ทั่วไป 

๘ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปรง่ใส 

๘.๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรความเขา้ใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ

ประเมนิความโปร่งใส 

๘.๑.๑) ร้อยละความรู้ความเข้าใจของผู้

เข้าอบรมเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส 

๘๕

๙ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการตอ่ตา้นการทุจรติ 

๙.๑)เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การตอ่ตา้นการทุจรติ 

๙.๑.๑) รอ้ยละความรู้ความเขา้ใจของ

บุคลากรเกี่ยวกับการตอ่ตา้นการทุจรติ 

๘๕

 ๙.๑.๒) จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรม 

≥๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต

เป้าประสงค ์:  มหาวิทยาลัยมรีะบบการจัดการขอ้รอ้งเรยีนที่มีประสิทธิภาพ

๑๐ โครงการจัดการขอ้รอ้งเรยีน ๑๐.๑) เพื่อให้ขอ้ร้องเรยีนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่กําหนด 

๑๐.๑.๑) รอ้ยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขในเวลาที่กําหนด 

๑๐๐ นักศกึษา/บุคลากร/

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

หัวหน้าสํานัก 

งานคณบดี/ฝ่าย

บริหารงานทั่วไป 



 
 
 

๒๓ 
 

ส่วนที่ ๓ แนวทางการนําแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

การนําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความสําคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยท่ีกําหนดไว้ 

รวมท้ังมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่อง 

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวน

การ และกลไกการบริหารจัดการการนําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่

การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

อย่างเป็นระบบ  

 

๓.๑ แนวทางการนําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกําหนดทางการนําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

โดยจัดทําแนวทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะ

สนับสนุนการดําเนิน งานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

 ๒.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ 

กําหนด 

 ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กําหนดไว้ และนําไปสู่การพิจารณาการ 

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความ  

ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปล่ียนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร พร้อมจัดทําฐานข้อมูลให้สามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 



 
 
 

๒๔ 
 

 ๕.ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่าสามารถ 

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมท้ัง

สามารถประ เมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือสําคัญท่ีจะสนับสนุนให้การดําเนินงานของคณะ/วิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการดําเนินงาน และนําไปสู่การ

ปรับเปล่ียนแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และ

สามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดทําระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๑. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกําหนด 

ตัวช้ีวัดแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง  

 ๓. กําหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทําการวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 

 

  



 
 
 

๒๕ 
 

 
. 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๒๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๗ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๒๙ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

การจัดทาํแผนปฏบัิติการจัดทําแผนระยะ ๕ ปี (ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔) คณะวิทยาการจัดการ 

และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 

ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ๑ ชัน้ ๑ อาคาร ๕๖ 
คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 
 



 
 
 

๓๐ 
 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดทําแผนระยะ ๕ ป ี(ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) คณะ
วิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมรวมใจการจดัการ ๑ ช้ัน ๑ อาคาร ๕๖ 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

   ๑. อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ            คล้ายสังข ์               ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวนิภาวรรณ   ธาราศักด์ิ                รองประธาน 
๓. นาย สิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ          กรรมการ 
๔. นางสาวธิดารัตน์  รุ่งเรืองชัยคงมี          กรรมการ 
๕. นางสาวภคพร   เดชอนันต์        กรรมการ 
๖. นางสาวกันยากร  สุจริตเนติกาล         กรรมการ 
๗. นางสาวพัชราภรณ์  สีลาดเลา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ประธานท่ีประชุม  อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  คล้ายสังข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๓๑ 
 

รายงานการประชุม 

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดทําแผนระยะ ๕ ป ี(ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.

๒๕๖๔) คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ๑ ชั้น ๑ อาคาร ๕๖ 

 

------------------------------------------------------------------- 

ผู้เข้ารว่มประชุม  

 

   ๑. อาจารย์ ดร. สมศักด์ิ           คล้ายสังข์                ประธานคณะกรรมการ 

๒. นางสาวนิภาวรรณ   ธาราศักด์ิ                รองประธาน 

๓. นาย สิริธนธราธร  จิรทีปต์ธนชาติ          กรรมการ 

๔. นางสาวธิดารตัน์  รุ่งเรืองชัยคงมี          กรรมการ 

๕. นางสาวภคพร  เดชอนันต์        กรรมการ 

๖. นางสาวกนัยากร  สุจริตเนติกาล         กรรมการ 

๗. นางสาวพัชราภรณ ์  สีลาดเลา  กรรมการและเลขานกุาร 

 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ประธานท่ีประชุม  อาจารย์ ดร. สมศักด์ิ  คล้ายสังข์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

๓๒ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ตามท่ีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  ได้แจ้งให้ฝ่ายบริหาร ดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระดับ

หน่วยงาน ซึ่งฝ่ายบริหารงานท่ัวไปรับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น

เอตทัคคะอย่างย่ังยืนประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติประกอบไปด้วย

แผนปฏิบัติการ คือ แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิง

รุก แผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร และแผนท่ีมีการเพ่ิมเติมได้แก่ แผนปฏิบัติการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 

    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑ การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดทําแผนระยะ ๕ ปี (ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ประธาน กล่าวถึงการจัดทําแผนปฏิบัติการจัดทําแผนระยะ ๕ ปี (ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ว่าใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฝ่ายบรหิารรับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านต่างๆท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ท่ี ๑.๕ บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน  

ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  เป้าประสงค์ท่ี ๑.๗ มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการพัฒนาและเกิดธรรมาภิบาล 

 แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ท่ี ๑.๘ คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสถานท่ี และส่ิงอํานวยความ 



 
 
 

๓๓ 
 

สะดวกท่ีรองรับการดําเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่ออาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย      

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

แผนปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี ๔.๕ มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ฯ 

แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

เป้าประสงค์ท่ี ๔.๒ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบจัดทําแผนปฏิบัติการ(ย่อย) ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการต่างๆ ดังต่อไปนี้  

มอบหัวหน้าสํานักงานและฝ่ายบริหารงานทั่วไปดําเนินการได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน 

การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุง

ภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฎิบัติการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มอบฝ่ายคลังและพัสดุดําเนินการ ได้แก่ แผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัด

จ้าง  

โดยให้ผู้รับผิดชอบแผนต่างๆ ดําเนินการจัดทําแผนให้แล้วเสร็จ ในวันท่ี ๒๐ กันยายน  

๒๕๖๑  เพื่อท่ีจะได้นําส่งไปฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อดําเนินการต่อไป 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี  

-ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
             (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  คล้ายสังข์) 

                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
 
 

๓๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพกิจกรรม 

การจัดทําแผนปฏิบตัิการด้านต่างๆ คณะวิทยาการจัดการ 
ระยะ ๕ ปี และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 
วันอังคารท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ๑ ช้ัน ๑ อาคาร ๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๓๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


