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คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 

 
คณะวิทยาการจัดการ ไดพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

สาขาวิชาใหม เพื่อใหมีเอกลักษณที่โดดเดน และมุงตอบสนองตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และตาม
สภาพแวดลอม ความเจริญกาวหนาท้ังทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ความรูและทักษะในอนาคตท่ีตลาดงาน
ตองการ อีกทั้ง คณะวิทยาการจัดการ มีความจำเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองค
ความรูและผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศใหมากขึ้น รวมถึงการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล และเพื่อใหการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มี
คุณภาพไดมาตรฐานตามท่ีกำหนด เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับใหมีคุณภาพได
มาตรฐานตามท่ีกำหนด เทาทัน ตอการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการ
ตามพันธกิจของคณะไดแก  

๑. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ ใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู มีคุณธรรม และรูจัดใชชีวิตอยางมีความสุขบนพ้ืนฐานแหงความพอเพียง  

๒. วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรูทางธุรกจิ สูการพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญา
ไทย สูสากล  

๓. ใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีทางดานธุรกิจแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ เพ่ือ 
ยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs สูสากล  

๔. สงเสริมและสนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และธารงไวซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
โดยมีเปาหมายการพัฒนาคณะ จานวน ๖ ดาน ไดแก  

เปาหมายท่ี ๑ : ดานบริการดานการศึกษา  
เปาหมายท่ี ๒ : ดานวิจัยและบริการวิชาการ การสรางงานวิจัย เพ่ือการนาเสนอในระดับชาติ/ 

นานาชาติ  
เปาหมายท่ี ๓ : ดานการบริหารงาน  
เปาหมายท่ี ๔ : ดานการจัดหารายได  
เปาหมายท่ี ๕ : ดานกิจการการศึกษาและการสรางเครือขายท่ีมีคุณภาพ  
เปาหมายท่ี ๖ : ดานแผนงานและประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพตาม เกณฑ

ของ สกอ. และ สมศ.  
 
 
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ คลายสังข)  
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 



 

สารบัญ 

ส่วนท่ี ๑ บทนำ ๑ 

 ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑ 

 ๑.๒ โครงสรา้งคณะ/วทิยาลยั ๖ 

 ๑.๓ โครงสรา้งการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) ๗ 

 ๑.๔ ขอ้มูลพื้นฐานคณะ/วทิยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๘ 

     ๑.๔.๑ วสิัยทัศน์ (Vision) ๘ 

     ๑.๔.๒ พันธกจิ (Mission) ๘ 

     ๑.๔.๓ ภารกจิกลัก (Key result area) ๘ 

     ๑.๔.๔ เสาหลัก (Pillar) ๘ 

     ๑.๔.๕ วัฒนธรรม (Culture) ๘ 

     ๑.๔.๖ อัตลักษณ์ (Identity) ๘ 

     ๑.๔.๗ เอกลักษณ์ (Uniqueness) ๙ 

     ๑.๔.๘ ค่านยิมหลัก (Core Values) ๙ 

     ๑.๔.๙ เปา้หมายการพัฒนาคณะ/วทิยาลัย (Development Goals) ๑๐ 

ส่วนท่ี ๒ แผนปฏบิัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ๑๑ 

 ๒.๑ นโยบายดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ๑๑ 

 ๒.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏบิัตกิารดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติ ๑๒ 

 ๒.๓ รายงานผลการดำเนนิงานตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกันและปราปรามการทุจรติ 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดอืน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มนีาคม ๒๕๖๖) 

๑๓ 

  ๒.๓.๑  จำนวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏบิัตกิารปอ้งกันและปราบปราม  

              ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑๓ 

  ๒.๓.๒ สรุปความกา้วหน้าการดำเนนิงานตามแผนปฏิบัตกิารปอ้งกันและ 

             ปราบปรามการทุจรติ ระดับหน่วยจัดการศกึษา 

๑๓ 

  ๒.๓.๓ ปัญหาและอุปสรรค ๑๓ 

  ๒.๓.๔ ขอ้เสนอแนะ ๑๓ 
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สวนที่ ๑ บทนำ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื ่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานรัฐมนตรีท่ี
ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที ่ดี  โดยมีอำนาจหนาที่ในการกำกับ ดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทำแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร อำนวยการและการประสานการดำเนินงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกลาว
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ ซ่ึงสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมกับภาคีทุกภาคสวนไดจัดทำขึ้น เพื่อใหหนวยงานภาครัฐใชเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการและบูรณาการ
ในดานการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการทุจริตคอรับชั้นรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานรวมจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐของแตละหนวยงาน 

เนื่องจากปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง และยังคงเปนปญหาท่ีสำคัญ
ของสังคมไทย ทุกภาคสวนจึงตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ
รวมถึงตองเขามามีสวนรวมเพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสูการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) โดยมี
วัตถุประสงคสำคัญเพ่ือใหมีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีมีการบูรณา
การความรวมมือจากทุกภาคสวน และมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดเห็นชอบให
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป
งบประมาณ พงศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของแตละหนวยงาน พรอมกับนำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไวเปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ของหนวยงานตอไป 

ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินการไดสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ของประเทศไทย จึงไดมีการจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ในการประชุมเมื ่อวันที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และ
เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติว าดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สูการปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป 
และแผนปฏิบัติราชการประจำป รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการการปองกัน ปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนไป โดยใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ  
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ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 
ช่ือหนวยงาน 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  
ท่ีตั้ง 
 เลขท่ี  ๑  ถนนอูทองนอก  แขวงวชิระ เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๓๐๐   
 โทรศัพท  ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๐ , ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๑  โทรสาร  ๐๒-๑๖๐-๑๔๙๑ 
 
คณะวิทยาการจัดการ กอกำเนิดจากการแบงสวนราชการของวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการแบงสวนราชการในวิทยาลัยครู ฉบับลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึง
ขณะนั้น มีฐานะเปนวิทยาลัยครูสวนสุนันทาและใชชื่อ “คณะวิชาวิทยาการจัดการ” โดยวิทยาลัยมอบหมายให 
อาจารยเปรมจิตต สระวาสี เปนหัวหนาคณะทำงานในการกอตั ้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ระยะแรก 
ของโครงการกอตั้งคณะนั้นไดทดลองเปดสอนในหลักสูตร โปรแกรมวิชาธุรกิจศึกษา ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๐ จึง
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร สาขาการจัดการทั่วไป และในวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๓๐ ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหคณะวิชาวิทยาการจัดการเปนสวนราชการหนึ่งของ วิทยาลัย
ครูสวนสุนันทา มีหนาที่ในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนใจระดับอนุปริญญาและปริญญา ๒ ป
(ตอเนื่อง) ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ นับแตนั้นเปนตน
มา คณะวิชาวิทยาการจัดการก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน “คณะวิทยาการจัดการ” เปนสวนราชการหนึ่งในสถาบัน 
ราชภัฏสวนสุนันทาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ 

จนกระทั ่งในป พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา 

โปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เปลี ่ยนเปน คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักในการใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพแขนงวิชาตาง ๆ การทำ

วิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมการปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนใน ๒ กลุมสาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุมสาขาวิชา

นิเทศศาสตร จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาไดออกประกาศฯ ใหโอนยาย

บุคลากร และนักศึกษากลุมสาขาวิชานิเทศศาสตร ตั้งข้ึนเปน "วิทยาลัยนิเทศศาสตร" 

ปจจ ุบ ันคณะว ิทยาการจ ัดการ จ ัดการเร ียนการสอนในระดับปร ิญญาตร ีด านบร ิหารธ ุรกิจ 

ใน ๓ หลักสูตร และ ๖ แขนงวิชา 

๑.  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

๒.  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

๓.  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

     -  แขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

     -  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

     -  แขนงวิชาการตลาด 

     -  แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

     -  แขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 
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     -  แขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

 
 ปจจุบันคณะวิทยาการจัดการกอตั้งมาครบ ๓๐ ป มีคณบดีบริหารงานจำนวน  ๘  ทาน คือ 

๑.  อาจารยเปรมจิตต  สระวาลี (หัวหนาคณะวิชา)   พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๓ 
๒.  อาจารยรัชพิณ  รัชตะนาวิน (หัวหนาคณะวิชา)   พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๖ 
๓.  รองศาสตราจารยอุไร  ถาวรายุศม (หัวหนาคณะวิชา)   พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘  
    (คณบดีโดยตำแหนง) พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๓๙  
๔.  ผูชวยศาสตราจารยสมศักดิ์  ขาวลาภ  (คณบดี)       พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ 
๕.  ผูชวยศาสตราจารยวิภาพรรณ  กนิษฐนาคะ(คณบดี)       พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ 
๖.  อาจารยทรงศักดิ์  พิริยะกฤติ (คณบดี)        พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ 
     ผูชวยศาสตราจารยชัยธนัตถกร  ภวิศพิริยะกฤติ  (คณบดี)พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒  

(เปลี่ยนชื่อ – สกุล) 
๗.  อาจารย ดร.สมเดช  รุงศรีสวัสดิ์   (คณบดี) พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
๘.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา (คณบดี) พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ 
๙.  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมศักดิ์ คลายสังข (คณบดี)  พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปจจุบัน
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๑.๒ โครงสรางหนวยงาน 
 

 คณบดี 

- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

- หัวหนาฝายคลังและพัสดุ 

- หัวหนาฝายบริการการศึกษา 

- หัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ 

- หัวหนาฝายกิจการนักศึกษาและ  

  ศิลปวัฒนธรรม 

- หัวหนาฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

หัวหนากลุมสาขา หัวหนาสำนักงาน 

- หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี 

- หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

- หัวหนาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

- หัวหนาแขนงวิชาการตลาด 

- หัวหนาแขนงวิชาการเงินการธนาคาร 

- หัวหนาแขนงวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

- หัวหนาแขนงวิชาการประกอบการธุรกิจ 

- หัวหนาแขนงวิชาการธุรกิจระหวางประเทศ 

คณะกรรมการประจำคณะ 

รองคณบดีฝาย

บริหาร 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ 
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๑.๓ โครงสรางการบริหาร 
 

หัวหนาสำนักงาน 

คณะกรรมการประจำคณะ 
คณบดี 

รองคณบดีฝาย

บริหาร 

รองคณบดีฝาย

วิชาการ 

รองคณบดีฝายแผนงาน

และประกนัคุณภาพ 

รองคณบดีฝาย

กิจการนกัศึกษา 

รองคณบดีฝายวิจัย

และบริการวิชาการ 

๑. ฝายบริหารงานทั่วไป 

   ๑ .๑  ง านธ ุ ร ก า รส า ร

บรรณ 

   ๑.๒ งานประชาสัมพันธ 

   ๑.๓ งาน IT/โสต 

   ๑ .๔  ง านอาคา รและ

สถานที่ 

   ๑.๕ งานบุคลากร 

๒. ฝายคลังและพัสดุ 

   ๒.๑ งานการเงิน บัญชี

และงบประมาณ 

     

๑. ฝายบริการการศึกษา 

   ๑.๑ งานบริหารงานทัว่ไป 

   ๑.๒ งานหลักสูตรและ

การสอน 

   ๑.๓ งานทะเบียนและ

ประมวลผลขอมูล 

   ๑.๔ งานการรับนกัศึกษา 

   ๑.๕ งานฝกประสบการณ 

วิชาชีพและสหกจิ 

๑. ฝายแผนงานและประกัน

คุณภาพ 

   ๑.๑ งานวิเคราะห แผนงาน/

งบประมาณ 

   ๑ .๒  ง านพ ัฒนา ระ บ บ /

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   ๑.๓ งานประกันคุณภาพ 

๑. ฝายกิจการนักศึกษา 

   ๑.๑ งานกิจการนักศึกษา 

   ๑.๒ งานบริหารงานและ

สวัสดิภาพ 

   ๑.๓ งานแนะแนวและ

ทุนการศึกษา 

   ๑.๔ งานศิลปวัฒนธรรม 

๑. ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

   ๑.๑ งานผลิตผลงานวิจัย 

   ๑.๒ งานเผยแพรผลงานวจิัย 

   ๑.๓ งานผลิตวารสารวิชาการ 
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๑.๔  ขอมูลพ้ืนฐานคณะวิทยาการจัดการ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๑.๔.๑ วิสัยทัศน (Vision) 

คณะวิทยาการจัดการ : คุณภาพและคุณธรรม ชั้นนำดานบริหารจัดการและนิเทศศาสตร 
๑.๔.๒ จุดประสงค (Purpose)  

๑. บัณฑิตท่ีเนนองคความรูเปนเอตทัคคะ  
๒. การวิจัยทางวิชาการท่ีอุดมไปดวยความคิด  
๓. ผลงานวิชาการท่ีตอบและแกปญหาของสังคม  
๔. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแมแบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา 

๑.๔.๓ พันธกิจ (Mission)  
 ๑. ผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตรใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของ
ชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู มีคุณธรรม และรูจักใชชีวิตอยางมีความสุขบนพื้นฐาน
แหงความพอเพียง 
 ๒. วิจัย สรางนวัตกรรม และองคความรูทางธุรกิจ และนิเทศศาสตรสูการพัฒนาทองถ่ิน 
ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล 
 ๓. ใหบริการวิชาการ และถายทอดเทคโนโลยีทางดานธุรกิจ และนิเทศศาสตรแกชุมชน
และสังคมอยางมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม และผูประกอบการขนาดเล็กและขนาด
กลาง หรือ SMEs สูสากล 

 ๔. สงเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไวซึ ่งชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย 

๑.๔.๔ ภารกิจหลัก (Key result area)  
๑. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา  
๒. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมนานาชาต ิ 
๓. อนุรักษ พัฒนาใหบริการเปนศูนยกลางทางดานศิลปวัฒนธรรม  
๔. วิจัย สรางนวัตกรรมและองคความรู  
๕. สรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน  
๖. เปนมหาวิทยาลัยท่ีมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ 

๑.๔.๕ เสาหลัก (Pillar)  
   ๑. ทุนความรู  (Knowledge Capita) 
   ๒. คุณธรรม  (Morality) 
   ๓. เครือขาย  ( Partnership)  
   ๔. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 

๕. วัฒนธรรม (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร”   
๑.๔.๖ วัฒนธรรม (Culture)  

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 
๑.๔.๗ อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
 
 



P a g e  | 7 

 
๑.๔.๘ เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวัง ปลูกฝงองคความรู ยึดมั่นคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรู
สูสากล 

๑.๔.๙ คานิยมหลัก (Core Values) 
 ๑. W (Wisdom & Creativity)  : ปญญาและความคิดสรางสรรค 
 ๒. H (Happiness & Loyalty)  : ความผาสุกและความภักดีในองคกร 
 ๓. I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรวมมือ 
 ๔. P (Professionalism)   : ความเปนมืออาชีพ 

๑.๕.๑๐ ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางผลงานวิชาการ ตีพิมพ เผยแพร และสิทธิทางปญญา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับ

นานาชาติ 
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๑.๔.๑๑ เปาหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ     

เปาหมายการพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

สรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

เครอืข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 

 

ชุมชนเครือข่ายวชิาการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

เป้าหมายการพัฒนา 

คณะวทิยาการจัดการ 

- มคีวามร่วมมอืกับเครือข่ายในการพัฒนาคณะ 

- มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความ

ร่วมมอืกับเครือข่าย 

 
 

ผ ล ง า น ว ิ ช า ก า ร ต อ บ ส น อ ง

ระดับชาต/ินานาชาต ิ

    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

สร้างผลงานวชิาการ ตพีมิพ์เผยแพร่และสทิธิ

ทางปัญญา 

    

- ผลงานวชิาการ วจิัยไดรั้บการตพีมิพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาตหิรือนานาชาต ินำไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

- เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวชิาการแก่

สังคม 

 

 

- เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาต/ินานาชาติ 

- มีระบบการบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ

ความเปน็นานาชาติ 

- ม ีการใช ้ เทคโนโลย ีและ Social Media ในการสร ้าง

ภาพลักษณ์ที่ดี 

 
 

- มคีวามเป็นเอตทคัคะ เป็นที่ยอมรับระดับชาต/ินานาชาต ิ

- บัณฑติมคีุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

- หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทางสังคมและประเทศ 

- บุคลากรมคีุณภาพชวีติการทำงานที่ดี 

- การบริหารงานตามหลกัธรรมาภบิาล 

 

การวจิัย/บริการวชิาการ 

ทางสังคม 
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สวนที่ ๒ แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

  
การจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ตามท่ีคณะวิทยาการจัดการไดรับมอบหมายใหจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดบัหนวยงาน  โดยมีกรอบในการจัดทำแผนในการกำหนด กิจกรรม/โครงการ ดังนี้  

 
 ๒.๑ นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการ
ปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน และการปองกันผลประโยชนทับซอน ซ่ึงไดกำหนดนโยบาย
ไว ดังนี้ 

 ๑.  บุคคลตองไมกระทำการใดอันมีลักษณะที่ไดรับผลประโยชนสวนตัว แตผลประโยชนดังกลาวนั้น 
ไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ในตำแหนงหนาที่บุคลากรผูนั้นรับผิดชอบอยู 
และเปนผลทำใหบุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตัวเปน
หลัก และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวมที่กอใหเกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชนและการ
คอรรัปชั่น 

 ๒.  บุคลากรทุกระดับไมวาจะมีอำนาจหนาที่ในการนั้นหรือไมก็ตาม ตองปฏิบัติตามแนวทางที่ได
กำหนดไว ดังนี้ 

  (๑)  ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ 
ระเบียบ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกันการทุจริต คอรรัปชั่น ใน
ทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

  (๒) ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความโปรงใส อันหมายรวมถึงการนเตรียมความพรอม
รับการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีจากมหาวิทยาลัย หรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดเวลา 

  (๓)  ไมกระทำการใด ๆ ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับ
สินบนแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกลุมบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือโดยออม เพื่อให
ไดมาซ่ึงผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของ 

  (๔)  ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการทุจริตและคอรรัปชั่น      ท่ี
เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย โดยถือเปนหนาท่ีท่ีตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบไดทราบ และให
ความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ  

  (๕)  การจายเงินหรือใหสิ่งของมีคา หรือบริการ เชน ของขวัญ ความบันเทิง การทองเที่ยว 
ใหแกเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหบุคคลนั้นกระทำการ หรือละเวนกระทำการใดๆ อันเปนการผิดกฎหมาย เปนการ
กระทำที่ไมสมควรปฏิบัติอยางยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงตองไมสงเสริม หรือมีสวนรวมใหบุคคลอื่นมีการกระทำดังกลาว
ดวย 

 ๓.  ไมใชตำแหนงหรืออำนาจหนาที่ ในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและญาติหรือพวกพองให
เกิดผลกระทบและความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 

 ๔.  ไมนำขอมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือทำใหเกิดประโยชน ความ
ไดเปรียบเสียเปรียบในการแขงขัน ตอการดำเนินงานทางดานการจำหนายสินคา การจัดซ้ือจัดจางและสวนอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 
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 ๕.  ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จากลูกคาหรือผูท่ีมีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผูใตบังคับบัญชาและ
ผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของตน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอผูให 

 ๖.  ไมใหของขวัญที ่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาที ่กำหนดในประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ แกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสวนตน 

 ๗.  ไมใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนสวนตนและญาติ 
 ๘.  ใหหนวยงานรายงานการใหหรือรับสินบน และการปองกันผลประโยชนทับซอนตอมหาวิทยาลัย

อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
 ๙.  ใหกองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการใหหรือรับสินบนและ   การ

ปองกันผลประโยชนทับซอนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอตออธิการบดี 
 ๑๐.  หากบุคลากรไมปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระทำลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเปนการขัดตอ

นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การให หรือรับสินบน และการปองกันผลประโยชนทับซอน ถือเปน
การกระทำความผิดวินัยและจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๕๘ หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอื่นท่ี
เก่ียวของ 

 
๒.๒ วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ  

 พ.ศ.๒๕๖๖ 
คณะวิทยาการจัดการไดจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับคณะดวยวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสำเร็จ และคาเปาหมายของแผนปฏิบัติการ 
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับคณะ ดังนี้  

๑. เพ่ือสงเสริมการสรางจิตสำนึกใหกับนักศึกษาดานการตอตานการทุจริต  
๒. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและปลูกฝงจิตสำนึกดานคุณธรรมจรยิธรรม  
๓. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในการทำประโยชนเพ่ือสังคมและจิตสาธารณะ  
๔. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีจิตสาธารณะ 
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๒.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)
   

๒.๓.๑  จำนวนตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 

ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวช้ีวัด 

ป ี2566 

กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรและนักศกึษามีทัศนคต ิค่านยิมในการต่อต้านการทุจรติ 

1.1 กจิกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตสานึกดา้นการ

ต่อต้านการทุจริตสา

หรับนักเรียน/นักศึกษา 

1) เพื่อใหนั้กศึกษา 

มคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจริต 

2) เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจิตสานึกใหกั้บ 

นักศึกษาดา้นการ

ต่อต้านการทุจริต 

 

1.1.1. ร้อยละของ 

นักศึกษารับรู้ด้าน

การต่อต้านการ

ทุจริต 

80 นักศึกษา 

คณะวทิยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

1.2 กจิกรรมส่งเสริมการ

สร้างจิตสานึกดา้น

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลของ

นักศึกษา 

1) เพื่อใหนั้กศึกษา 

มคีวามรู้ความเขา้ใจ

และปลูกฝังจิตสานึก

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมตาม

หลักธรรมา 

ภิบาล 

1.2.1. ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีได้รับการ

ส่งเสริมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยมตามหลักธรร

มาภิบาล 

≥60 นักศึกษา 

คณะวทิยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการนักศึกษา 
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 1.3 กจิกรรมบาเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคม

และจิตสาธารณะ 

1)เพื่อส่งเสริมให ้

นักศึกษามส่ีวนร่วม 

ในการทำประโยชน์เพื่อ

สังคมและ 

จิตสาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ 

นักศึกษาท่ีมีส่วน

ร่วมในการทำ

กจิกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

≥80 นักศึกษา 

คณะวทิยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายกจิการนักศึกษา 

  2)เพื่อส่งเสริม 

ใหบุ้คลากร 

มจิีตสาธารณะ 

1.3.2. ร้อยละของ

บุคลากรท่ีทำ

กจิกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

75 บุคลากร 

คณะวทิยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สกัดก้ันการทุจรติเชงินโยบาย 

เป้าประสงค์ : เกิดความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย 

2.1 กจิกรรมเผยแพร่ขอ้มูล

ต่อสาธารณะ 

ผ่านเว็บไซต์ 

ของมหาวทิยาลัย 

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของ 

มหาวทิาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาในการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี 

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานได้ใช ้Social 

Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์ใหกั้บ

มหาวทิยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อต้าน 

การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของ

ขอ้มูลท่ีมีการ

เผยแพร่อย่าง

ครบถว้นตาม

แนวทางท่ีกำหนด 

100 คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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2.2 โครงการบริหาร 

ความเส่ียงและควบคุม

ภายใน 

1) เพื่อใหห้น่วยงาน

จัดการกับความเส่ียง 

ป้องกันและลดความ

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับ 

ท่ียอมรับได้ 

2.2.1) ร้อยละของ

ประเด็นความเส่ียง 

ท่ีได้รับการควบคุม

และลดระดับ 

ความเส่ียงเทียบกับ

ประเด็นความเส่ียง

ท้ังหมดท่ีกำหนดขึ้น

ต่อปี 

90 คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชงิรุก 

เป้าประสงค์ : บุคลากรมคีวามซื่อสัตย์สุจริต ปฏบัิติหน้าท่ีถูกต้องตามระเบียบและไม่มีการทุจริต 

3.1 จัดอบรมเสริมความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 

1) เพื่อใหบุ้คลากร 

มคีวามรู้ความเขา้ใจ

เกี่ยวกับระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

และสามารถนำไป

ปฏบัิติไดอ้ย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรท่ีเกี่ยวขอ้ง

ท่ีเขา้อบรมเกี่ยวกับ

ระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ 

100 บุคลากร(งานพัสดุ) 

คณะวทิยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายคลังและพัสดุ 

3.2 โครงการสร้างความรู้

ความเขา้ใจและสร้าง

จติสานึกเกี่ยวกับการ

ต่อต้านการทุจริตให้กับ

บุคลากร 

1)เพื่อใหบุ้คลากรมี

ความรู้ความเขา้ใจและ

สร้างจิตสานึกเกี่ยวกับ

การต่อต้านการทุจริต 

3.2.1) จำนวนคลิป 

ท่ีแสดงความรู้ 

ความเขา้ใจและ

สร้างจิตสานึก

เกี่ยวกับการต่อต้าน

การทุจริต 

≥1 บุคลากร 

คณะวทิยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3.2.2) ระดับความ

พงึพอใจในการ

4.50 ผูรั้บบรกิาร 

ท่ีมาใช้บริการของ 

คณะวทิยาการจัดการ 

ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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ใหบ้ริการของ

หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมรีะบบการจัดการขอ้ร้องเรียนท่ีมีประสิทธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการ 

ขอ้ร้องเรียน 

1) มขีัน้ตอนการจัดการ

ขอ้ร้องเรียน 

4.1.1) ร้อยละของ 

ขอ้ร้องเรียนท่ีได้รับ

การแกไ้ขในเวลา 

ท่ีกำหนด 

100 คณะวทิยาการจัดการ ต.ค.65 ก.ย.66 - ฝ่ายคลังและพัสดุ 
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๒.๓.๒   สรุปความกาวหนาการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ
หนวยจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร / ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

รอบ ๖ เดือน 
ยุทศาสตรท่ี ๑ สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.๑ รอยละของ นักศึกษารับรูดานการตอตานการทุจรติ ๘๐ NA 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๒.๑ รอยละของนักศกึษาท่ีไดรับการสงเสรมิดานคณุธรรมจรยิธรรม คานิยม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

≥๖๐ NA 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๑ รอยละของนักศกึษาท่ีมีสวนรวมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม ≥๘๐ ๑๐๐ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๓.๒. รอยละของบุคลากรท่ีทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม ๗๕ NA 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑.๑ รอยละของขอมลูท่ีมีการเผยแพรอยางครบถวนตามแนวทางท่ีกำหนด  ๑๐๐ ๗๔.๔๒ 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒.๑ รอยละของประเด็นความเสี่ยงท่ีไดรับการควบคุมและลดระดับ 
ความเสีย่งเทียบกับประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ีกำหนดข้ึนตอป 

๙๐ NA 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑.๑ รอยละของบุคลากรท่ีเก่ียวของท่ีเขาอบรมเก่ียวกับระบบการจัดซื้อจดั
จางภาครัฐ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒.๑ จำนวนคลิปท่ีแสดงความรูความเขาใจและสรางจิตสานึกเก่ียวกับการ
ตอตานการทุจริต 

≥๑ ๑ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒.๒ ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน  ๔.๕๐ ๔.๘๐ 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
ตัวช้ีวัดท่ี ๔.๑.๑ รอยละของขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไขในเวลาท่ีกำหนด ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
๒.๓.๓  ปญหาและอุปสรรค 
 -  
๒.๓.๔  ขอเสนอแนะ 
 - 
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