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บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ โดยแสดงถึงนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ

คณะ ในการปฏิบัติตามแผนและการประเมินผล ซึ่งน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการ

พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของคณะ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการด าเนินการ

ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคณะ

ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามผลผลิตและตัวชี้วัดของคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ท าตามเกณฑ์ของ ก.พ.ร. /สมศ. และสกอ. ตามล าดับโดย

งบประมาณที่ได้มีการจัดสรรตามแผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้คณะได้วางเป้าหมายเพื่อให้เป็นการปฏิบัติงานโดยภาพรวมของ

คณะเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ส าหรับรายละเอียดโดยสรุปของแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้มี

งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ใช่แค่เพียงการ

ด าเนินงานของผู้บริหารเท่านั้น แต่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามแผนงานของโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ตาม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจุดเริ่มต้น

ของการพัฒนาองค์กร เพื่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรคแ์ละยั่งยืน 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานรัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแลให้

องค์กรในภาครัฐจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตามยุทธศาสตร์ 

อ านวยการและการประสานการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติภาครัฐและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552-2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนได้จัดท าขึ้น 

เพื่อให้หนว่ยงานภาครัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการของหนว่ยงานที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและบูรณาการในด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตคอรับช้ันร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรให้

หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติภาครัฐของ

แตล่ะหน่วยงาน 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง และยังคงเป็น

ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทย ทุกภาคส่วนจึงต้องให้ความตระหนักต่อปัญหาการทุจริตที่ส่งผล

กระทบต่อความมั่นคงของชาติร่วมถึงต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต จึงน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้มีแนวทางในการขับเคลื่อน

กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มีการ บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ

มตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้เห็นชอบใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรว่มกัน

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2560 ของ

แต่ละหน่วยงาน พร้อมกับน ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไป

บรรจุไว้เป็นยุทธศาสตรห์นึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของหน่วยงานต่อไป 

ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ของประเทศไทย จึงได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
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2559 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการ

ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ด้วย 

1.2 โครงสร้างคณะ 

 
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE  CHART) 
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1.4 ข้อมูลพื้นฐานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1.4.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ วจิัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.4.2 พันธกิจ (Mission) 

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

1.4.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และ

สังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมคีวามสุข 

2. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญา

ไทยและเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล 

3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประชาคมอาเซียนอย่างมี

คุณภาพเพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม 

4. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสินทร์สู่สากล 

1.4.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู้   (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม   (Morality)  

3. เครือขา่ย  (Partnership)  

4. ความเป็นมืออาชีพ  (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม   (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ 

1.4.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 

1.4.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

1.4.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่

สากล 

1.4.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค์ 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 

I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความรว่มมอื 

P (Professionalism)  ความเป็นมืออาชีพ 
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1.4.9 เป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Development Goals) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ที่จะด าเนนิการไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 การเรียนการสอน 

1.1 .2 เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่ สอดคล้องกับคว ามต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.1.2 สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

1.2 การพัฒนาหลักสูตร 

 1.2.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และตอบสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 1.2.2 ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และมีการสอบความรู้ 

รวบยอด/ความรู้อื่นที่เทียบเท่าหรือผา่นการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ก่อนส าเร็จการศกึษา 

1.3 การพัฒนานักศึกษาและศษิย์เก่า 

 1.3.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ประกอบกับการพัฒนา

นักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

 1.3.2 สง่เสริมกิจกรรมการมสี่วนรว่มของศิษย์เก่า 

 1.3.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึ กษาแก่

นักศึกษา 

  1.3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน

ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2.1 สร้างระบบกลไกการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนา

ชุมชน และท้องถิ่น 

2.2 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรียนการ

สอนและแหลง่เรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรม 

3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

 3.1 ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการเรียน

การสอน และงานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริม

รายได้และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น 

4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม 
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4.1 ส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร 

4.2 ส่ งเสริมการพัฒนางานวิจัย เพื่ อสร้างองค์ความรู้ ในการอนุ รักษ์ และพัฒนา

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการที่จะด าเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการ

และบริหารจัดการอย่างมธีรรมาภิบาล 

5.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร

แผนงาน การเงนิ การประกันคุณภาพ 

5.3 ส่งเสริมการสรา้งระบบกลไกประกันคุณภาพการศกึษาทั้งหนว่ยงานทุกระดับ 

5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

5.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญก าลังใจใน 

การท างาน โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มคีวามชัดเจน 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

2.1 นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง 

นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจรติ การให้หรือรับสินบน และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ซึ่งได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้ 

 1.  บุคคลต้องไม่กระท าการใดอันมีลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ผลประโยชน์

ดังกล่าวนั้น ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่

บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่ และเป็นผลท าให้บุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม 

เนื่องจากการยึดผลประโยชนส์่วนตัวเป็นหลัก และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมที่ก่อให้เกิด

การทุจริต การยักยอกผลประโยชน์และการคอร์รัปชั่น 

 2.  บุคลากรทุกระดับไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรอืไม่ก็ตาม ต้องปฏิบัติตามแนวทาง

ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 

  (1)  ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

รวมทั้ง กฎ ระเบียบ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกันการ

ทุจรติ คอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบ ไม่วา่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

  (2) ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส อันหมายรวมถึงการนเตรียม

ความพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่จากมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตลอดเวลา 

  (3)  ไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจรติ คอร์รัปช่ัน การให้

หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ

โดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

  (4)  ไม่ละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ัน

ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้

ทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  (5)  การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ เช่น ของขวัญ ความบันเทิง การ

ท่องเที่ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง

ประเทศ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการ หรือละเว้นกระท าการใดๆ อัน

เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระท าที่ไม่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้รวมถึงต้องไม่ส่งเสริม หรือมี

ส่วนรว่มให้บุคคลอื่นมกีารกระท าดังกล่าวด้วย 

 3.  ไม่ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและญาติหรอืพวก

พ้องใหเ้กิดผลกระทบและความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย 
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 4.  ไม่น าข้อมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้เกิดประโยชน์ 

ความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขัน ต่อการด าเนินงานทางด้านการจ าหน่ายสินค้า การจัดซื้อจัด

จา้งและสว่นอื่นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้

บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ ก าหนดในประกาศ

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากลูกค้าหรือผู้ที่มีสัญญาผูกพันกับ

มหาวิทยาลัย หรือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ตอ่ผูใ้ห้ 

 6.  ไม่ให้ของขวัญที่มีราคาหรอืมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา เพื่อ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สว่นตน 

 7.  ไม่ใช้ทรัพย์สนิของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์สว่นตนและญาติ 

 8.  ให้หน่วยงานรายงานการให้หรือรับสินบน  และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

 9.  ให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี่ยวกับการให้หรือรับสินบนและ

การป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอต่ออธิการบดี 

 10.  หากบุคลากรไม่ปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเป็น

การขัดต่อนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ หรือรับสินบน และการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการกระท าความผิดวินัยและจะถูกด าเนินการทางวินั ยตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลของหนว่ยงานในมหาวิทยาลัย และหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

  1)  เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการตอ่ต้านการทุจริต 

 2)  เพื่อให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ของคณะ 

2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้ วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย 

2.3.1 ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   

2.3.3 ตัวชีว้ัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1.  ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่มทีัศนคต ิค่านิยมในการ

ต่อตา้นการทุจริต 

75 

2.  ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตาม

หลักธรรมาภิบาลของคณะ 

≥4.80 
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2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

      แนวทางการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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2.5.1 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ คา่นิยมในการต่อต้านการทุจริต 

1.1 การจัดการเรียนการสอน  

-ก าหนดเป็นเนือ้หา/

กิจกรรมการสอนใน

รายวิชาที่เก่ียวขอ้ง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี

จติส านึกในการปอ้งกันและ

ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มีเนือ้หา/

กิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกับการ

ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

- - ≥1 ≥1 ≥1 รายวิชา/กิจกรรมที่

จัดการเรียนการสอน 

- - - - - ฝา่ยบริการการศึกษา 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

จติส านึกด้านการต่อต้าน

การทุจริตส าหรับ

นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับการต่อต้านการ

ทุจริต 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้างจติส านึก

ให้กับนักศึกษาด้านการต่อต้าน

การทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของนักศึกษารับรู้ด้าน

การต่อต้านการทุจริต   

- - 80 80 80 นักศึกษาท้ังหมดของ

คณะ/วิทยาลัย 

- - - 5000 5000 ฝา่ยบริการการศึกษา 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

จติส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม คา่นิยม ตาม

หลักธรรมาภิบาลของ

นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความ

เขา้ใจและปลูกฝังจิตส านึกด้าน

คุณธรรมจริยธรรม คา่นิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรม คา่นิยม ตาม

หลักธรรมาภิบาล 

- - ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/กิจกรรม - - - 1000

0 

1000

0 

ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

1.4.2) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ

การส่งเสริมด้านคุณธรรม

จริยธรรม คา่นิยมตามหลักธรร

มาภิบาล 

- - ≥80 ≥60 ≥80 นักศึกษาท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 

- - - - - ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

1.5 

 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

เพื่อสังคมและจติ

สาธารณะ  

  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคม

และจติสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรมบ าเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อสังคมและจติ

สาธารณะ 

- - ≥1 ≥1 ≥1 โครงการ/กิจกรรม - - - - - ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

1.5.2) ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมสาธารณะ

เพื่อสังคม 

- - 80 80 80 นักศึกษาท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 

- - - - - ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

 

 

 

1.5.3) ร้อยละของบุคลากรที่ท า

กิจกรรมสาธารณะเพื่อสังคม 

- - 40 75 75 บุคลากรหน่วยงาน - - - - - ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรมีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพรข่อ้มูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดี2) เพื่อสนับสนุน

ให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media 

ในการประชาสัมพันธเ์พื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั3) 

เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน

การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่มีการ

เผยแพรอ่ย่างครบถ้วนตามแนวทาง

ที่ก าหนด 

- - 100 100 100 240 ขา่ว - - - 6000

0 

6000

0 

งานเทคโนโลยีและ

โสตฯ/งาน

ประชาสัมพันธ์ 

2.2 โครงการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับท่ียอมรับ

ได้  

2.2.1) ร้อยละของประเด็นความ

เสี่ยงที่ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทยีบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

- - 100 100 100 ประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับฯ 

- - - - - ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

  2) เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

2.2.2) ร้อยละของงานที่มีการ

ด าเนินการตามจุดควบคุมที่ก าหนด 

- - 95 100 100 งานที่มีการ

ด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

- - - - - ฝา่ยแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

เปา้ประสงค์ : บุคลากรมีความซ่ือสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบยีบและไมมี่การทุจริต 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับระบบการจัดซื้อจัด

จา้งภาครัฐ และสามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่

เก่ียวขอ้งที่เขา้อบรมเก่ียวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

- - 80 100 100 -หัวหน้าส านักงาน 

-หัวหน้างานพัสด ุ

-เจา้หน้าท่ีพัสดุ 

-หัวหน้างานการเงิน 

-เจา้หน้าท่ีการเงิน 

- - - - - ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

3.2 ประเมินการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - ระดับ

≥4 

100 100 บุคลากรในหน่วยงาน - - - - - ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

3.3 การเผยแพร ่ให้ความรู้และ

ปลูกจติส านึกในการปฏิบัติ

ตนตามจรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก

จติส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้

เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- - ≥80 ≥80 ≥80 บุคลากรในหน่วยงาน - - - - - ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ 
เป้าหมายของตัวชี้วัด กลุ่ม    เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

60 61 62 63 64 
 

60 61 62 63 64 
 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับการต่อต้าน

การทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับการต่อต้านการ

ทุจริต 

3.6.1) ระดับความรู้ความเขา้ใจของ

บุคลากรเก่ียวกับการต่อต้านการ

ทุจริต 

- - 85 ≥80 ≥80 ตัวแทนของหน่วยงาน - - - - - ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 3.6.2) จ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วม

การอบรม 

- - ≥5 ≥4 ≥4 - - - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อ

ร้องเรียน 

1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

10.1.1) ร้อยละของข้อร้องเรียนที่

ได้รับการแก้ไขในเวลาที่ก าหนด 

- - 100 100 100 ขอ้ร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 

- - - - - ส านักงานคณบดี 
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2.5.2 แผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

 

กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรและนักศึกษามทีัศนคติ คา่นิยมในการต่อต้านการทุจริต 

 1.1 การจัดการเรียนการสอน  -

ก าหนดเป็นเนือ้หา/กิจกรรมการ

สอนในรายวิชาที่เก่ียวขอ้ง  

1) เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามี

จติส านึกในการปอ้งกันและ

ต่อต้านการทุจริต 

1.1.1) จ านวนรายวิชาที่มี

เนือ้หา/กิจกรรมให้

ความรู้เก่ียวกับการ

ปอ้งกันและปราบปราม

การทุจริต 

พิจารณาจากจ านวนรายวิชาที่มีเนือ้หา/กิจกรรม ให้

ความรู้เก่ียวกับการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 

ที่มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 

≥1 รายวิชา/กิจกรรมที่

จัดการเรียนการสอน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยบริการ

การศึกษา 

 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

จติส านึกด้านการต่อต้านการ

ทุจริตส าหรับนักศึกษา  

1) เพือ่ให้นักศึกษามีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกับการต่อต้าน

การทุจริต 

2) เพื่อส่งเสริมการสร้าง

จติส านึกให้กับนักศึกษาด้าน

การต่อต้านการทุจริต 

1.2.1) ร้อยละของ

นักศึกษารับรู้ด้านการ

ต่อต้านการทุจริต   

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาระดับปริญาตรี/

ปริญญาโท ทุกช้ันปี ที่รับรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต 

โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

80 นักศึกษาท้ังหมดของ

คณะ/วิทยาลัย 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 

1.4 กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

จติส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คา่นิยม ตามหลักธรรมาภิบาลของ

นักศึกษา  

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้

ความเขา้ใจและปลูกฝัง

จิตส านึกด้านคุณธรรม

จริยธรรม คา่นิยมตามหลักธรร

มาภิบาล  

1.4.1) จ านวนกิจกรรม

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คา่นิยม ตามหลักธรร

มาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

ปลูกฝังส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม คา่นิยมตามหลักธรรมาภิบาล 

≥1 โครงการ/กิจกรรม ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 

1.4.2) ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีได้รับการ

ส่งเสริมด้านคุณธรรม

จริยธรรม คา่นิยมตาม

หลักธรรมาภิบาล 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมที่ มีการปลูกฝั ง ส่งเส ริม สนับสนุน  ให้

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรร

มาภิบาล โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

≥60 นักศึกษาท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 

 1.5 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจติสาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อ

สังคมและจติสาธารณะ 

1.5.1) จ านวนกิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

สังคมและจติสาธารณะ 

พิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการท า

ประโยชน์เพื่อสังคมและจติสาธารณะ 

≥1 โครงการ/กิจกรรม ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  1.5.2) ร้อยละของ

นักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมใน

การท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรมที่มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการท าประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ 

โดยใช้สูตรการค านวณ : 

 

80 นักศึกษาท่ีเขา้ร่วม

โครงการ 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยกิจการ

นักศึกษา 

    2)เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิต

สาธารณะ  

1.5.3) ร้อยละของ

บุคลากรที่ท ากิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มี

การท า/เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและจิตสาธารณะ

ต่อจ านวนบุคลากรทัง้หมด 

75 บุคลากรหน่วยงาน ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรมีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพรข่อ้มูลต่อ

สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย 

1)เพื่อประชาสัมพันธก์าร

ด าเนินงานของมหาวิทาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทาในการสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดี2) เพื่อสนับสนุน

ให้หน่วยงานได้ใช้ Social Media 

ในการประชาสัมพันธเ์พื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลั3) 

เพื่อประกาศเจตจ านงต่อต้าน

การทุจริต 

2.1.1) ร้อยละของข้อมูลที่

มีการเผยแพร่อย่าง

ครบถ้วนตามแนวทางท่ี

ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนข่าวที่มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

ซ่ึงประกอบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย

ก าหนดให้ 

หน่วยงานจัดการศึกษาจ านวน 240 ขา่ว  

หน่วยสนับสนนุการศึกษาจ านวน 120 ขา่ว 

100 240 ขา่ว ต.ค.62-ก.ย.63 60,000 งานเทคโนโลยี

และโสตฯ/งาน

ประชาสัมพันธ์ 

2.2 โครงการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

1) เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน

สามารถหาวิธกีารจัดการกับ

ความเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือลด

ความเสี่ยงให้อยู่ระดับท่ียอมรับ

ได้  

2.2.1) ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและลด

ระดับความเสี่ยงเทยีบกับ

ประเด็นความเสี่ยง

ทัง้หมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

พิจารณาจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการควบคุม

และลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยง

ทัง้หมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี 

 

100 ประเด็นความเสี่ยงที่

ได้รับการควบคุมและ

ลดระดับฯ 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยแผนงาน

และประกัน

คุณภาพ 

  2) เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการ

ด าเนิน งานจะบรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

 

 

 

 

2.2.2) ร้อยละของงานที่มี

การด าเนินการตามจุด

ควบคุมที่ก าหนด 

พิจารณาจากจ านวนของงานที่ด าเนินการควบคุม

ภายในตามภาระงานที่ก าหนด 

100 งานที่มีการด าเนินการ

ตามจุดควบคุมที่

ก าหนด 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 
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กิจกรรม/โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความ ส าเร็จ ค าอธิบายตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

เปา้ประสงค์ : บุคลากรมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีถูกต้องตามระเบยีบและไม่มีการทุจริต 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับระบบ

การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

 

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้

ความเขา้ใจเก่ียวกับระบบการ

จัดซือ้จดัจา้งภาครัฐ และ

สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง 

3.1.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่เก่ียวขอ้งที่เขา้

อบรมเก่ียวกับระบบการ

จัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ

การจัดซือ้จัดจา้ง (หัวหน้าส านักงาน หัวหน้างานพัสดุ 

เจา้หน้าท่ีพัสดุ หัวหน้างานการเงิน เจา้หน้าท่ีฝา่ย

การเงิน) ที่เข้าอบรมเก่ียวกับระบบจัดซือ้จัดจา้ง

ภาครัฐ 

100 -หัวหน้าส านักงาน 

-หัวหน้างานพัสด ุ

-เจา้หน้าท่ีพัสดุ 

-หัวหน้างานการเงิน 

-เจา้หน้าท่ีการเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยพัสด ุ

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละบุคลากรที่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

พิ จ า รณ าจากจ าน วนบุ ค ล าก รที่ ป ฏิ บั ติ ต าม

จรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวนบุคลากรทัง้หมด 

100 บุคลากรในหน่วยงาน ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 

3.3 การเผยแพร ่ให้ความรู้และปลูก

จติส านึกในการปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณ 

1)เพื่อสร้างความรู้และปลูก

จติส านึกให้บุคลากรปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2.1) ร้อยละของ

บุคลากรที่รับรู้เก่ียวกับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่รับรู้เก่ียวกับการ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพต่อจ านวน

บุคลากรทัง้หมด 

≥80 -หัวหน้าส านักงาน 

-หัวหน้างานพัสด ุ

-เจา้หน้าท่ีพัสดุ 

-หัวหน้างานการเงิน 

-เจา้หน้าท่ีการเงิน 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 

3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมี

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการ

ต่อต้านการทุจริต 

1)เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกับการต่อต้านการ

ทุจริต 

3.6.2) จ านวนบุคลากรที่

เขา้ร่วมการอบรม 

พิจารณาจากจ านวนบุคลากรที่เขา้ร่วมการอบรมการ

ต่อต้านการทุจริต 

≥4 ตัวแทนของหน่วยงาน ต.ค.62-ก.ย.63 - ฝา่ยบริหารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

เปา้ประสงค์ :  มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอ้ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

4.1 โครงการจัดการข้อร้องเรียน 1) เพื่อให้ข้อร้องเรียนได้รับการ

แก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.1.1) ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไข

ในเวลาที่ก าหนด 

พจิารณาจากขอ้ร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตในหน้าท่ี/

การจัดซือ้-จัดจา้ง ที่ได้รับการแก้ไขในระยะเวลาที่

ก าหนด 

100 ขอ้ร้องเรียนที่ได้รับ

การแก้ไขในระยะเวลา

ที่ก าหนด 

ต.ค.62-ก.ย.63 - ส านักงาน

คณบดี 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/

กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย

ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 

เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และ

กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหม้ีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติ 

เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 

และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่

จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการ

สนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกัน

และกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้

สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่า

สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
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3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/

วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน 

และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน

สถานการณ์  และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและ

ประเมินผล ดังนี้ 
1. พัฒนาองค์ความรูแ้ละเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการตดิตามประเมินผลและก าหนด

ตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ อย่างตอ่เนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ทุกไตรมาส พร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนนิงาน เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ท่ี      ๒๐๘/๒๕๖๒

เรื่อง  

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

___________________________

                      เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะ

กรรมการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ดังน้ี  

             ๑. คณะกรรมการอํานวยการ

                   ๑.คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                      ประธาน

  ๒. รองคณบดีฝายวิชาการ     กรรมการ

  ๓. รองคณบดีฝายบริหาร    กรรมการ

  ๔. รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการ

  ๕. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ     กรรมการ

  ๖. รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ

  ๗. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการ กรรมการ

  ๘. หัวหนาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจท่ีพัก กรรมการ

  ๙. หัวหนาแขนงวิชาการจดการทางวัฒนธรรม   กรรมการ

  ๑๐. หัวหนาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม   กรรมการ

  ๑๑. หัวหนาสาขาวิชาภาษาไทย   กรรมการ

  ๑๒   หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กรรมการ

  ๑๓. หัวหนาสาขาวิชาภาษาจีน   กรรมการ

  ๑๔.   หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรรมการ

  ๑๕. หัวหนาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน     กรรมการ

                     ๑๖. หัวหนาแขนงวิชาการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ กรรมการ

  ๑๗. หัวหนาแขนงวิชาการปกครองทองถิ่น    กรรมการ



  ๑๘. หัวหนาสาขาวิชานิติศาสตร   กรรมการ

  ๑๙. หัวหนาสาขาวิชาบริหารงานตํารวจ   กรรมการ

  ๒๐. หัวหนาสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ   กรรมการ

  ๒๑. หัวหนาแขนงวิชาการสารสนเทศศึกษา   กรรมการ

  ๒๒.  หัวหนาแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ   กรรมการ

  ๒๓.  หัวหนาแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน    กรรมการ

๒๔.หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่

๑. กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินการแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต

๒. สนับสนุนและอํานวยความสะดวก การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานในการจัด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

๓. ผลักดันผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย และมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมาย

ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ

๔. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการดานแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ

๕ ป และประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑.คณะกรรมการกํากับและติดตาม

๒.๑ รองคณบดีฝายบริหาร               ประธาน

๒.๒ รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ

๒.๓ รองคณบดีฝายบริหาร   กรรมการ

๒.๔ รองคณบดีฝายแผนงานและประกันคุณภาพ   กรรมการ

๒.๕ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ

๒.๖ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา   กรรมการ

๒.๗หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่

     ๑. กํากับ ติดตามใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ทันตามระยะเวลา

         ๒. ตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ป และประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

         ๓. กํากับ ติดตามใหผูเกี่ยวของจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครบดวนและเปนไปตามวัตถุประสงคของแผน

         ๔. ตรวจสอบ การดําเนินงาน การรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานตามตัวช้ีวัด

ของแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให

สําเร็จ ถูกตอง ครบถวนและทันตามระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

๓. คณะกรรมการดําเนินงานและรายงานผล

๓.๑ รองคณบดีฝายบริหาร   ประธาน

๓.๒ หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป   กรรมการ



๓.๓ รักษาการหัวหนาฝายบริการการศึกษา กรรมการ

๓.๔ รักษาการหัวหนาฝายคลังและพัสดุ กรรมการ

๓.๕ รักษาการหัวหนาฝายแผนงานและประกันคุณภาพ กรรมการ

๓.๖ รักษาการหัวหนาฝายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ

๓.๗ นายกฤษณปกรณ บุญมา     กรรมการ

๓.๘ นางสาวจิราพร ฮามวงศ   กรรมการ

๓.๙ นางสาววนิดา กงแหลม   กรรมการ

๓.๑๐ นายพีรพงศ โผแพ กรรมการ

๓.๑๑ นายไพรัช         ศิริวัฒนพิศาล กรรมการ

  ๓.๑๒ นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน   กรรมการ

๓.๑๓ นางสาวกัญญพัฑฒา หงสภัทราจันทร  กรรมการ

๓.๑๔ นายจตุพร  ผ้ัวผดุง    กรรมการ

๓.๑๕ นายเกียรติยศ ลอทองสมุทร   กรรมการ

๓.๑๖ นายอรรถกฤต จันทร   กรรมการ

๓.๑๗ หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหนาที่

๑.จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  ๒.จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ป และประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  ๓. เสนอแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ ๕ ป และประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารระดับสูง

  ๔.ดําเนินงานจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  ๕. รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

        ๖. จัดทําหรือรวบรวมหลักฐานแสดงการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตอผูบริหารหนวยงานพิจารณารับ

ทราบ

๗. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๘. จัดทําแผนการปรับปรุงตามผลประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการ

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

    

 



-  ๒  -

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

  (ผศ.ดร.นิพนธ ศศิธรเสาวภา)

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11ก.ย.62  เวลา 11:16:31  Non-PKI Server Sign

Signature Code : RgBCA-DQAMw-BCADE-AMgA5
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รายงานการประชมุที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คร้ังท่ี ๖/๒<£๖๒

วันอังคารท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ช้ัน ๑ อาคาร ๓๕

ผู้มาประชุม
,๑. ผ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี จิบตลิขิตดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิขา หาสุนทรี 
๔. อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
๔. อาจารย์ ดร.วิระ วีระโสภณ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิรีวัฒน์ 
๗. อาจารย์ ดร.ภรณ์บภัส เนินที
๘. อาจารย์อังคณา สุขวิเศษ
๙. นายยงยุทธ กิจสันทัด

รองคณบดีฝ่ายวิขาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิขาการ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าภาควิขามนุษยศาสตร์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ไม่มาประชุม
-ไม่ม-

ระเบียบวาระท่ี ๔ ะ เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
๔.๑ การพิจารณาให้ความเห็นขอบแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) 

แผนปฏินิติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
- นายประทีป ซาลี หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพแจ้งเรื่องคณะได้ 

ดำเนินการจัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๔) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓ และแผนปฏิบัติราซการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ โดยใช้เช่นเดียวกับแผนเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๒ อีกทั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการต่าง  ๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 
ให้มหาวิทยาลัยไปสู่เบีาหมายตามที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘ แผนดังนี้

๑. แผนปฏินิติการที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ มีจำนวน ๙ แผน ประกอบด้วย 
๑.๑) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๑.๒) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
๑.๓) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิซาการ 
๑.๔) แผนปฏิบัติการด้านการทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑.๔) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๑ .๖) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
๑.๗) แผนการจัดการความรู้ 
๑ .๘) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๙) แผนพัฒนาบุคลากร



-Is 

is. แผน,ปฎิบัติการที่สอดคล้องกับการ1ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย มีจำนวน ๔ แผน 
๒.๑) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
๒.๒) แผนปฏิบติการด้านการจัดหารายได้ 
๒.๓) แผนปฏิบํติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย 
๒.๔) แผนปฏิบัติการด้านการประซาสัมพันธ์เชิงรุก 

๓. แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
๔. แผนปฎิบดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. แผนปฏิบดการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๖. แผนปฏิบํติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ 
๗. แผนปฏิบัติการด้านการปัองกันและปราบปรามการทุจริต

ในส่วนของสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๔ บ (พ.ศ.๒๔๖๐ -  ๒๔๖๔)

วิสัยทัศน์ (Vision)
คณะแห่งความเป็นเลิศทางวิขาการ วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

พับธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความร้คู่คุณธรรมเพื่อรับใช้สังคม วิจัย บริการวิขาการ และทำนุบำรุง 

ศีลป'วัฒนธรรม

ภารกิจหลัก (Key result area)
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมขบ และสังคมยุค 

เศรษฐกิจฐานความรู้ อยู่ร่วมในสังคมโลกอย่างมิความสุข
๒. วิจัยสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปิญญาไทยและ 

เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศสู่สากล
๓. ให้บริการวิขาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคมและประขาคมอาเซียนอย่างมิคุณภาพ 

เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคม
๔. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการและคูนยีกลางบริการข้อมูลสารสบเทศทางด้านศีลปวัฒนธรรมกรุง 

รัตนโกสินทร์สู่สากล

เสาหลัก (Pillar)
๑. ทุนความรู้ 
๒. คุณธรรม 
๓. เครือข่าย 
๔. ความเป็นมืออาชีพ 
๔. วัฒนธรรม

(Knowledge Capital)
(Morality)
(Partnership)
(Professionalism)
(Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”



วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจรียวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

อัดลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝืงองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนร้สู่สากล 

ค่านิยมหลัก (Core Values)
พ  (Wisdom & Creativity) ป็ญญาและความคิดสร้างสรรค์
H (Happiness & Loyalty) ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
I (Integration & Collaboration) บูรณาการ และความร่วมมือ 

p (Professionalism) ความเป็นมืออาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคณะให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

มติทีป่ระชุม ๑. เห็นชอบ
๒. มอบรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพดำเนินการ

ปีดประชุมเวลา <5)๕.๔๕ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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ภาพกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัตกิารด้านการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ภาพกจิกรรมการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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