แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาแผนปฏิบัติการใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานระดับคณะที่
มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลป วัฒนธรรม และดาเนินการ
พัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งปัจจุบันและอนาคต โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการ สูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึน้ เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการ) โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญเพื่อ
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอกทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖ มหาวิทยาลัยผ่ายเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ตัวชี้วัดที่ ๑.๖.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

สำรบัญ
ส่วนที่ ๑ บทนำ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ โครงสร้างคณะ/วิทยาลัย
๑.๓ โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
๑.๔ ข้อมูลพื้นฐานคณะ/วิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
๑.๔.๒ พันธกิจ (Mission)
๑.๔.๓ ภารกิจกลัก (Key result area)
๑.๔.๔ เสาหลัก (Pillar)
๑.๔.๕ วัฒนธรรม (Culture)
๑.๔.๖ อัตลักษณ์ (Identity)
๑.๔.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness)
๑.๔.๘ ค่านิยมหลัก (Core Values)
๑.๔.๙ เป้าหมายการพัฒนาคณะ/วิทยาลัย (Development Goals)
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
๒.๑ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของ
คณะ/วิทยาลัย
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์
๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
๒.๔ ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๕ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี
๒.๕.๒ แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น.การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ส่วนที่ ๓ แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
๓.๑ แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ
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๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภำคผนวก
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
ภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
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๑๙
๒๒
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ส่วนที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีที่
ดูแลนโยบายการบริ ห ารจั ดการที่ดี โดยมีอานาจหน้าที่ในการกากับ ดูแลให้ องค์กรในภาครัฐ จัด ท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้ สอดรับ กับยุทธศาสตร์ช าติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ อานวยการและการประสานการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่ อน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดัง กล่ าว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดทายุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่ ว มกับ ภาคีทุกภาคส่ ว นได้จัดทาขึ้น เพื่อให้ ห น่ว ยงานภาครัฐ ใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่จะก่อให้เกิ ดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ในด้านการป้ องกัน ปราบปรามและแก้ ไขปั ญหาการทุจ ริต คอรับชั้นร่ว มกัน ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภ าพ ดังนั้น
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็นปัญหาที่สาคัญ
ของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงนามาสู่การจัดทา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการบูรณา
การความร่ ว มมือจากทุกภาคส่ ว น และมติคณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้เห็ นชอบให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงานร่ ว มกั น จั ด ท าแผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ประจ าปี
งบประมาณ พงศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของแต่ละหน่วยงาน พร้อมกับนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว้เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของหน่วยงานต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี ของประเทศไทย จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท ายุท ธศาสตร์ ช าติ ว่า ด้ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจ ริ ต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ ตุล าคม ๒๕๕๙ และ
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ แปลงแนวทางและมาตรการตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ชื่อหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ตั้ง
เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๐ , ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๑ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๑
คณะวิทยาการจัดการ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยั ง มี ฐ านะเป็ น วิ ท ยาลั ย ครู ส วนสุ นั น ทา และคณะวิ ท ยาการจั ด การใช้ ชื่ อ ว่ า คณะวิ ช าวิ ท ยาการจั ดการ
คณะทางานที่ร่วมกันก่อตั้งคณะวิชาประกอบด้วยอาจารย์จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จานวน ๓ ท่าน คือ อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน, อาจารย์เชวง แสนทวีสุข และ
อาจารย์อภิชาต กาภูมิประเสริฐ รวมทั้งบุคลากรจากหน่วยงานอื่นอีก ๒ ท่าน ได้แก่ อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี
จากคณะวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละอาจารย์ ส มศั ก ดิ์ ขาวลาภ จากหน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ กรมการฝึ ก หั ด ครู
กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยมอบหมายให้อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาสี เป็นหัวหน้าคณะทางานในการ
ก่อตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ
ระยะแรกของโครงการก่อตั้ งคณะนั้นได้ทดลองเปิดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษาก่อน
หลักจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา ศิลปะศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป
และในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คณะวิชาวิทยาการจัดการเป็น
ส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ประกอบด้วยภาควิชา ๕ ภาควิชาคือ
๑. ภาควิชาการเงินและการบัญชี
๒. ภาควิชาการตลาด
๓. ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
๔. ภาควิชาการบริหารธุรกิจและสหกรณ์
๕. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ และดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ๒ ปี
ต่อเนื่อง และปริญญาตรี ๔ ปี ในสายบริหารธุรกิจและการจัดการ สายนิเทศศาสตร์และสายอุตสาหกรรม
บริการ
ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้น
มา คณะวิชาวิทยาการจัดการ ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งในสถาบันราช
ภัฏสวนสุนันทา
ในปี พ.ศ.๒๕๓๙ คณะวิทยาการจัดการปรับเปลี่ยนส่ว นราชการภายในคณะจากการบริห ารแบบ
ภาควิชาเป็นการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชา ประกอบด้วย ๓ โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์และในปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีโปรแกรมวิชา
เพิ่มขึ้นอีก ๑ โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะองค์กร จากสถาบันราชภั ฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ส่วนโครงสร้างของคณะวิทยาการจัดการ ได้เพิ่มโปรแกรมวิชาอีก ๑ โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรมวิชาการ
บัญชี
ในปี พ.ศ.๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน และใน
ส่วนของคณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างองค์กรใหม่ดังนี้
1. โปรแกรมวิชา จานวน ๒ โปรแกรมวิชา
- โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ
- โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์
2. สานักงานคณบดี
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทุกหน่วยงานอีกครั้งในส่วน คณะวิทยาการจัดการ
ได้เปลี่ยนคาว่า “โปรแกรมวิชา” เป็นคาว่า “สาขาวิชา” รวมทั้งสิ้น ๑๖ สาขาวิชา และจาแนกเป็นหลักสูตรได้
๓ หลักสูตร ได้แก่
๑. หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ มี ๘ สาขาวิช า ได้แก่ การตลาด การบริห ารทรัพยากรมนุ ษย์
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการ
และการประกอบการธุรกิจ
๒. หลักสูตรการบัญชี มี ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี
๓. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มี ๖ สาขาวิชา ได้แก่ วารสารศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง การภาพยนตร์สื่อสารการแสดง
ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้นจานวน ๒ สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชา
ภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม และสาขาวิชาการแพร่ภาพผ่านสื่อผสมสมัยใหม่
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยสรุปได้ว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจ มี
จานวน ๘ สาขาวิชา หลักสูตรการบัญชี และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มีจานวนทั้งสิ้น ๘ สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น ๑๗
สาขาวิชา
ในปี การศึกษา ๒๕๕๘ ได้มีการพัฒ นาและปรับปรุงหลั กสู ตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งจากเดิมมีจานวน ๘
หลักสูตร ปรับปรุงเป็น ๑ หลักสูตร ๘ แขนงวิชา ดังนี้
๑) แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง
๒) แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์
๓) แขนงวิชาวารสารสนเทศ
๔) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
๕) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
๖) แขนงวิชาภาพเคลื่อนไหวและสื่อผสม
๗) แขนงวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
๘) แขนงวิชาภาพยนตร์
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ จานวน ๓ หลักสูตร จากเดิม
มีจานวน 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 จานวน ๑ หลักสูตร คือ หลั กสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร นิเทศศาสตร์ จาก
เดิม ๑ หลักสูตร ๘ แขนงวิชา เป็น ๑ หลักสูตร ๕ แขนงวิชา ดังนี้
๑) แขนงวิชาวารสารศาสตร์
๒) แขนงวิทยุกระจายเสียงและวิชาวิทยุโทรทัศน์
๓) แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
๔) แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด
๕) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
โดยสรุปคณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรทั้งหมด ๕ หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๑ หลักสูตร ๖ แขนงวิชา ดังนี้
๑) แขนงวิชาการเงินการธนาคาร
๒) แขนงวิชาการตลาด
๓) แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
๔) แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
๕) แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
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) แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการก่อตั้งมาครบ ๓๐ ปี มีคณบดีบริหารงานจานวน ๘ ท่าน คือ
๑. อาจารย์เปรมจิตต์ สระวาลี (หัวหน้าคณะวิชา)
พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓
๒. อาจารย์รัชพิณ รัชตะนาวิน (หัวหน้าคณะวิชา)
พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖
๓. รองศาสตราจารย์อุไร ถาวรายุศม์ (หัวหน้าคณะวิชา) พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘
(คณบดีโดยตาแหน่ง) พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ 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 รุ่งศรีสวัสดิ์
(คณบดี)
พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

๑.๒ โครงสร้างหน่วยงาน

๑.๓ โครงสร้างการบริหาร

๑.๔ ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนาด้านบริหารจัดการและนิเทศศาสตร์
๑.๔.๒ จุดประสงค์ (Purpose)
๑. บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ
๒. การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด
๓. ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
๔. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
๑.๔.๓ พันธกิจ (Mission)
๑. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิ จฐานความรู้ มีคุณธรรม และรู้จักใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐาน
แห่งความพอเพียง
๒. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ทางธุรกิจ และนิเทศศาสตร์สู่การพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล
๓. ให้บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านธุรกิจ และนิเทศศาสตร์แก่ชุมชน
และสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง หรือ SMEs สู่สากล
๔. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและธ ารงไว้ ซึ่ ง ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
๑.๔.๔ ภารกิจหลัก (Key result area)
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า
๒. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ
๓. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม
๔. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
๕. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน
๖. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
๑.๔.๕ เสาหลัก (Pillar)
๑. ทุนความรู้ (Knowledge Capita)
๒. คุณธรรม (Morality)
๓. เครือข่าย ( Partnership)
๔. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
๕. วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
๑.๔.๖ วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส
๑.๔.๗ อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ

๑.๔.๘ เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สู่สากล
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 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ

๑.๔.๑๑ เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
เป้าหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ
- มีความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาคณะ
- มี ก ระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
เครือข่าย

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

- มีความเป็นเอตทัคคะ เป็นที่ยอมรับระดับชาติ/นานาชาติ
- บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม
- หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางสังคมและประเทศ
- บุคลากรมีคุณภาพชีวติ การทางานที่ดี
- การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ชุมชนเครือข่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
คณะวิทยำกำรจัดกำร

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ต อ บ ส น อ ง
ระดับชาติ/นานาชาติ

- เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ
- มีระบบการบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาติ
- มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี แ ละ Social Media ในการสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดี

การวิจัย/บริการวิชาการ
ทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่และสิทธิ
ทางปัญญา

- ผลงานวิชาการ วิจัยได้รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ นาไปใช้ประโยชน์ได้
- เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่
สังคม

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตามที่คณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายให้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับหน่วยงาน โดยมีกรอบในการจัดทาแผนในการกาหนด กิจกรรม/โครงการ ดังนี้
๒.๑ นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งได้กาหนดนโยบาย
ไว้ ดังนี้
๑. บุคคลต้องไม่กระทาการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวนั้น
ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่
และเป็นผลทาให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็น
หลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการ
คอร์รัปชั่น
๒. บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้
กาหนดไว้ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ใน
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๒) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพร้อม
รับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
(๓) ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชั่น ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
(๕) การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การท่องเที่ยว
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการ หรือละเว้นกระทาการใดๆ อันเป็นการผิดกฎหมาย เป็นการ
กระทาที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าว
ด้วย
๓. ไม่ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรือพวกพ้องให้
เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
๔. ไม่นาข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน หรือทาให้เกิดประโยชน์ ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการดาเนินงานทางด้านการจาหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัดจ้างและส่วนอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

๕. ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ให้
๖. ไม่ ใ ห้ ข องขวั ญ ที่ มี ร าคาหรื อ มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้ เกิด
ประโยชน์ส่วนตน
๗. ไม่ใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ส่วนตนและญาติ
๘. ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อมหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๙. ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี
๑๐. หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทาลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็นการขัดต่อ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็น
การกระทาความผิดวินัยและจะถูกดาเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๘ หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๔
คณะวิทยาการจัดการได้จัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ระดับคณะด้วยวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ระดับคณะ ดังนี้
๑) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
๒) บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
๒.๓ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
๒.๓.๒ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑.๖ มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA
๒.๓.๓ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
๑. เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติค่านิยมในการต่อต้านการ
๗๕
ทุจริต
๒. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารงานของคณะ
≥๘๕.๐๐
วิทยาการจัดการ

๒.๔ ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และร่างแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดทาแผนปฎิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๕.๑ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ปี
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่
๑.๖ มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภภาครัฐ : ITA
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

เป้าหมายของตัวชี้วัด

ตัวชี้วดั ความ สาเร็จ
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

กลุ่ม
เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๒๕๖๔

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑ : มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภภาครัฐ : ITA
๑

โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส

๑.๑) เพื่อให้บุคลากร
และนักศึกษามีทัศนคติ
ค่านิยมในการต่อต้าน
การทุจริต
๑.๒) เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ใน
การบริหารงานของ
คณะวิทยาการจัดการ

๑.๑) ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทัศนคติ ค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต

-

๑.๒) คะแนนจากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA

-

-

-

๗๕

≥๘๕

๗๕

≥๘๕

๗๕

≥๘๕

บุคลากร
และ
นักศึกษา

ฝ่ายบริหาร

๒.๕.๒ แผนปฏิบตั ิการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
กิจกรรม/โครงการ

วัตถุประสงค์โครงการ

ตัวชี้วัดความ สาเร็จ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

บุคลากรและนักศึกษา

-

ฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑ : มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภภาครัฐ : ITA
๑

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

๑.๑) เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ
ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
๑.๒) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ในการบริหารงานของคณะวิทยาการจัดการ

๑.๑) ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มี
ทัศนคติ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต
๑.๒) คะแนนจากการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA

๗๕
≥๘๕

ส่วนที่ ๓ แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัยที่กาหนดไว้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่อง
การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไก
การบริหารจัดการการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒.เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบ
๓.๑ แนวทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ
ปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงกาหนดทางการนาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
๑.สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยจัดทาแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/
กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนิน
งานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
๒.ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่
กาหนด
๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่กาหนดไว้ และนาไปสู่การพิจารณาการ
สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดทาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่าย
๕.ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานว่า
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
สามารถประ เมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

๓.๒ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
การติ ด ตาม ประเมิ น ผลเป็ น เครื่อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะสนั บสนุ นให้ ก ารด าเนิ นงานของคณะ/
วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่ อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินงาน และนาไปสู่การปรับเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายได้ โดยจัดทาระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและกาหนด
ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง
๓. กาหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมทาการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อ
นาไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร

ภาคผนวก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำรด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระการประชุม
การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดทาแผนระยะ ๕ ปี
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ๑ ชั้น ๑ อาคาร ๕๖
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ระเบียบวาระการประชุม
การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดทาแผนระยะ ๕ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ๑ ชั้น ๑ อาคาร ๕๖
------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์
๒. นางสาวนิภาวรรณ
๓. นาย สิริธนธราธร
๔. นางสาวธิดารัตน์
๕. นางสาวภคพร
๖. นางสาวกันยากร
๗. นางสาวพัชราภรณ์

คล้ายสังข์
ธาราศักดิ์
จิรทีปต์ธนชาติ
รุ่งเรืองชัยคงมี
เดชอนันต์
สุจริตเนติกาล
สีลาดเลา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานที่ประชุม

อาจารย์ สมศักดิ์ คล้ายสังข์

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประชุม
การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดทาแผนระยะ ๕ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔)
คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ๑ ชั้น ๑ อาคาร ๕๖
------------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์ ดร. สมศักดิ์
๒. นางสาวนิภาวรรณ
๓. นาย สิริธนธราธร
๔. นางสาวธิดารัตน์
๕. นางสาวภคพร
๖. นางสาวกันยากร
๗. นางสาวพัชราภรณ์

คล้ายสังข์
ธาราศักดิ์
จิรทีปต์ธนชาติ
รุ่งเรืองชัยคงมี
เดชอนันต์
สุจริตเนติกาล
สีลาดเลา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธานที่ประชุม
อาจารย์ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์

ประธานคณะกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้แจ้งให้ฝ่ายบริหาร ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับหน่วยงาน ซึ่งฝ่าย
บริหารงานทั่วไปรับผิดชอบในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืนประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ กับเครื อข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งประกอบไปด้ว ย
แผนปฏิบัติการ คือ แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แผนพั ฒนาบุคลากร และแผนที่มีการเพิ่มเติมได้แก่ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๕.๑ การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดทาแผนระยะ ๕ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๔) คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ประธาน กล่าวถึงการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดทาแผนระยะ ๕ ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๖๔) คณะวิทยาการจัดการ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ว่าในปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารรับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านต่างๆที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร
เป้าประสงค์ที่ ๑.๕ บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖ มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ที่ ๑.๘ คณะวิทยาการจัดการมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ตัวชี้วัดความสาเร็จ ความพึงพอใจของนักศึกษา/
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เป้ า ประสงค์ ที่ ๓.๓ ความมี ชื่ อ เสี ย งของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี นั ก เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบจัดทาแผนปฏิบัติการ(ย่อย) ดังนี้

แผนปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการต่างๆ ดังต่อไปนี้
มอบหัวหน้าสานักงานและฝ่ายบริหารงานทั่วไปดาเนินการได้แก่ แผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฎิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มอบฝ่ายคลังและพัสดุดาเนินการ ได้แก่ แผนปฎิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยให้ผู้รับผิดชอบแผนต่างๆ ดาเนินการจัดทาแผนให้แล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๓ เพื่อที่จะได้นาส่งไปฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เพื่อดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่มี
ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพกิจกรรม
การจัดทาแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ คณะวิทยาการจัดการ
ระยะ ๕ ปี และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ -๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ ๑ ชั้น ๑ อาคาร ๕๖

