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บทสรุปสำหรับผู้บรหิาร 
 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยกำหนดใหหนวยงานภาครัฐจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริตแตละหนวยงาน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และจัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนงานโครงการตามยุทธศาสตรเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2556-2560 ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ไดจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ข้ึน เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร สรางความรู ความเขาใจ แกทุกฝายของวิทยาลัย

การเมืองและการปกครอง ซ่ึงประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

เปาประสงค: บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ คานิยมในการตอตานการทุจริต  

ตัวชี ้วัดเปาประสงค: รอยละของบุคลากรและนักศึกษาที ่มีทัศนคติ คานิยมในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  

เปาประสงค: บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไววางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ มหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดเปาประสงค: ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลของ

มหาวิทยาลัย  

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

เปาประสงค: บุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตามระเบียบและไมมีการทุจริต  

ตัวช้ีวัดเปาประสงค: รอยละของบุคลากรท่ีปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

เปาประสงค: คณะมีระบบการจัดการขอรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดเปาประสงค: รอยละของขอรองเรียนดานการทุจริตท่ีไดรับการแกไขในระยะเวลาท่ีกำหนด 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมีนายกรัฐมนตรเีปนประธานรัฐมนตรีท่ีดูแลนโยบายการบริหาร

จัดการท่ีดี โดยมีอำนาจหนาท่ีในการกำกับ ดูแลใหองคกรในภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏบิัติการใหสอดรับ

กับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จัดสรรทรัพยากร สนับสนุน แผนการโครงการตาม

ยุทธศาสตร อำนวยการและการประสานการดำเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ติดตามและ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐและปฏิบัติหนาที่อื ่นตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตภาครัฐดังกลาวเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จึงไดจัดทำยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ.2552 - 2555 ซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. รวมกับภาคีทุกภาคสวนไดจัดทำข้ึน เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐใชเปน

กรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติราชการและบูรณาการใน

ดานการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการทุจริตคอรับชั้นรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฯ จึงเห็นสมควรใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานรวมจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ภาครัฐ ของแตละหนวยงาน เนื่องจากปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลง และยังคงเปนปญหา 

ที่สำคัญของสังคมไทยทุกภาคสวน จึงตองใหความตระหนักตอปญหาการทุจริตที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ 

รวมถึงตองเขามามีสวนรวมเพื ่อเปนกลไกขับเคลื่อนการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงนำมาสู การจัดทำ

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) โดยมีวัตถุประสงคสำคัญ

เพ่ือใหมีแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีมีการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน 

และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2558 ไดเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานรวมกันจัดทำแผนปฏิบัติ

การปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2560 ของแตละหนวยงาน พรอมกับนำยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐไปบรรจุไว เปนยุทธศาสตรหนึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของ

หนวยงานตอไป ทั้งนี้ เพื่อใหการดำเนินการไดสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ของประเทศไทย จึงไดมีการจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ในการประชุมเมื ่อวันที ่ 11 ตุลาคม 2559 และเห็นชอบใหหนวยงาน ภาครัฐแปลง

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) สู     

การปฏิบัติ โดยกำหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 5 ป และแผนปฏิบัติราชการประจำป รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

บูรณาการการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนตนไป โดยให

หนวยงานภาครัฐดำเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ดวย ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2565 -2569) และแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันท่ี 
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15 กันยายน 2564 แบบออนไลน ไดทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตรดานการปองกันและปรามปรามการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256 

 

1.2 โครงสร้างวทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างวทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 
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1.3 โครงสร้างการบรหิารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบรหิารจัดการ 
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1.4 ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

 

ผลการ

ดำเนินงาน 

เทียบกับ 

เปาหมายคิด 

เปนรอยละ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1.1 รอยละของนักศึกษารับรูดานการตอตานการทุจริต 80 84 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2.1 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมดาน

คุณธรรมจรยิธรรม 

≥60 84 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.1 รอยละของนักศึกษาท่ีมีสวนรวมในการทำ

กิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม 

≥80 84 100 

ตัวชี้วัดท่ี 1.3.2 รอยละของบุคลากรท่ีทำกิจกรรมสาธารณะ

เพ่ือสังคม 

78 85 100 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 รอยละของขอมูลท่ีมีการเผยแพรอยาง

ครบถวนตามแนวทางท่ีกำหนด 

100 362 100 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2.1 รอยละของประเด็นความเสี่ยงท่ีไดรับการควบคุม

และลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดท่ี

กำหนดข้ึนตอป 

90 100 100 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ตัวชี ้ว ัดท่ี 3.1.1 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของ

หนวยงาน 

4.5 4.22 93.77 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

ตัวชี้วัดท่ี 4.1.1 จำนวนขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไขในเวลาท่ี

กำหนด 

≤5 0 100 

 

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.5.1 วสิัยทัศน์ (Vision) วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

วทิยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการและวชิาชีพทางด้านการเมือง การปกครอง การบรหิารงานภาครัฐ

และกฎหมายมคีุณธรรมจรยิธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 
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1.5.2 พันธกิจ (Mission) วทิยาลัยการเมืองและการปกครอง 

1) จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน

การสอนใหเ้ป็นมาตรฐานเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

2) วิจัยและสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ สู่การพัฒนาชุมชนและสังคม ทั้งในระดับชาติ 

และระดับนานาชาต ิ

3) ให้บริการวิชาการทางด้านการปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย แก่ชุมชนและ

สังคม 

4) อนุรักษ์ ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและค่านิยมอันดีงาม

ของไทยสู่สากล 

 1.5.3 ภารกจิหลัก (Key result area) วทิยาลัยการเมืองและการปกครอง 

1) การส่งเสริมการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

และการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู ้(Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครอืข่าย (Partnership)  

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดตีามวถิขีองรัตนโกสนิทร์”   

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏบิัตตินในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 

(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 

เป็นนักปฏบิัต ิถนัดวชิาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคดิ มจีติสาธารณะ 

นิยามของคำสำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏบิัต ิหมายถงึ บัณฑติที่มคีวามสามารถด้านวิชาการหรอืวิชาชีพ มทีักษะและมคีวามมุ่งม่ัน 

ในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชำนาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความกา้วหนา้อย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

สู่ชุมชนและสังคม 

มจีติสาธารณะ หมายถงึ บัณฑติที่มคีุณธรรม จรยิธรรม รูจั้กแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทำความดี 

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
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1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

เนน้ความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยดึม่ันคุณธรรมใหเ้ชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของคำสำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ  ที่สะท้อน

ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม

กรุงรัตนโกสนิทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้สู่สากล หมายถงึ เป็นมหาวทิยาลัยที่มแีหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันไดใ้นระดับชาติและนานาชาต ิตอบสนองทุกรูปแบบการเรยีนรู้ของผู้รับบรกิารได้อย่างทั่วถึงและ

มปีระสทิธภิาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคดิสรา้งสรรค์  

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดใีนองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมอือาชีพ 

การยึดมั ่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ ่งที ่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการ

ดำเนนิการของมหาวทิยาลัยและการดำเนินชีวติของคนในมหาวทิยาลัย ซึ่งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาให้ความสำคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ซึ่งจะสรา้งความเข้มแข็งใหก้ับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤตปิฏบิัตเิป็นประจำวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัย

แห่งนี้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสรา้งสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทำงานเป็น

ทีม และความเปนอาชีพ ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนประจักษ และตอบสนองปรัชญานำทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ 

“ความรู้คู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดนโยบายในการบริหาร

และพัฒนามหาวทิยาลัย เพื่อใหก้ารดำเนนิงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสำเร็จที่กำหนดไว ้ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบรหิารจัดการ 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความสำเร็จสูงสุดในเสน้ทางวชิาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนำไปสู่ความ

ผาสุกและคุณภาพชีวติการทำงานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมติิ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรูแ้ละเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ

ผลงานวชิาการ รวมทัง้ความรูค้วามสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวติประจำวันได ้
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2. นโยบายด้านการผลติบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ทัง้ในระดับประเทศและระดับสากล 

2.) ประสานเครอืข่ายภายนอกมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑติเพื่อการมสี่วนร่วมในการจัดการ

เรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรยีนการสอนและการวิจัย โดยการมเีครอืข่ายกับสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

มจีติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ด ี

5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ

อยู่ในระดับที่ด ีสามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได ้

6.) พัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นบัณฑติที่มพีรสวรรค์และความสามารถพเิศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวจัิย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ไดจ้รงิ 

2.) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารบูรณาการวจัิยใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปรญิญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สรา้งผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได ้

4. นโยบายด้านการบรกิารวชิาการ 

1.) ส่งเสรมิใหม้กีารบรกิารวชิาการที่เช่ือมโยงกับงานวจัิย และเกดิการบูรณาการกับการเรยีนการสอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและ

พัฒนาชุมชนใหเ้ขม้แข็ง ยั่งยนื นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได ้

3.) ส่งเสรมิใหม้กีารจัดแหล่งเรยีนรูเ้พื่อสรา้งโอกาสเรยีนรูใ้ห้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสรมิและสบืสานศลิปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสรมิและสนับสนุนการวจัิย คน้ควา้ เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรูท้างวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ 

ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธำรงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตัง้ไว ้ต่อยอดทุนความรูแ้ละทุนสังคมที่มอียู่ ตดิตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำกับ
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ติดตามระบบการทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่

จะตอ้งดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงไดด้ังภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพท่ี 3 SSRU “KEEP” Model 

 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได ้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู ่ เป ้าหมายที ่กำหนดไว้ 

รายละเอยีดดังนี้ 

 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวทิยาลัยแห่งความยั่งยนืที่พรอ้มจะเตบิโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวทิยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวทิยาลัยที่ยดึม่ันในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวทิยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การทำงานอย่างเต็มกำลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวทิยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบดว้ยบรรยากาศของนักวชิาการ 

ทัง้นี้ สามารถแสดงเปา้หมายการพัฒนามหาวทิยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 4 
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ภาพท่ี 4 SSRU “SWITCH” 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏบัิติการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
 

2.1 นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง นโยบายการปองกันและ

ตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน และการปองกันผลประโยชนทับซอน ซ่ึงไดกำหนดนโยบายไว ดังนี้  

 1. บุคคลตองไมกระทำการใดอันมีลักษณะที่ไดรับผลประโยชนสวนตัว แตผลประโยชนดังกลาวนั้น ไดมี 

อิทธิพลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ในตำแหนงหนาที่บุคลากรผูนั้นรับผิดชอบอยู และเปนผล 

ทำใหบุคลากรนั้นจาดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตัวเปนหลัก และสงผลกระทบ

ตอประโยชนของสวนรวมท่ีกอใหเกิดการทุจริต การยักยอกผลประโยชนและการคอรรัปชัน  

 2. บุคลากรทุกระดับไมวาจะมีอำนาจหนาท่ีในการนั้นหรือไมก็ตาม ตองปฏิบัติตามแนวทางท่ีไดกำหนดไว ดังนี้  

  (1) ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน รวมทั้ง กฎ ระเบียบ 

และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกันการทุจริตคอรรัปชัน ในทุกรูปแบบ ไมวา

โดยทางตรงหรือทางออม  

  (2) ปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนดวยความโปรงใส อันหมายรวมถึงการเตรียมความพรอมรับการตรวจสอบ    

การปฏิบัติหนาท่ีจากมหาวิทยาลัย หรือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดเวลา  

  (3) ไมกระทำการใด ๆ ท่ีเปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริต คอรรัปชัน การใหหรือรับ สินบนแก

ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับกลุมบริษัทฯ ในเรื่องท่ีตนมีหนาท่ีรับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยออม เพ่ือใหไดมา ซ่ึงผลประโยชน

แกองคกร ตนเอง หรือผูท่ีเก่ียวของ  

  (4) ไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขาขายการทุจริตและคอรรัปชัน ที่เกี่ยวของกับ

มหาวิทยาลัย โดยถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ  

  (5) การจายเงินหรือใหสิ ่งของมีคา หรือบริการ เชน ของขวัญ ความบันเทิง การทองเที่ยว ใหแก 

เจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ ไมวาโดยทางตรงหรือ 

ทางออม เพื่อใหบุคคลนั้นกระทำการ หรือละเวนกระทำการใดๆ อันเปนการผิดกฎหมาย เปนการกระทำที่ไมสมควร

ปฏิบัติอยางยิ่ง ท้ังนี้รวมถึงตองไมสงเสริม หรือมีสวนรวมใหบุคคลอ่ืนมีการกระทำดังกลาวดวย  

 3. ไมใชตำแหนงหรืออำนาจหนาที ่ ในการแสวงหาผลประโยชนแกตนเองและญาติหรือพวกพองใหเกิด 

ผลกระทบและความเสียหายตอมหาวิทยาลัย  

 4. ไมนำขอมูลของมหาวิทยาลัย ไปแสวงหาผลประโยชนสวนตน หรือทำใหเกิดประโยชน ความไดเปรียบ เสียเปรียบใน

การแขงขัน ตอการดำเนินงานทางดานการจำหนายสินคา การจัดซ้ือจัดจางและสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย  

 5. ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา หรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับ

ของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ 

จากลูกคาหรือผูท่ีมีสัญญาผูกพันกับมหาวิทยาลัย หรือจากผูใตบังคับบัญชาและผูท่ีเก่ียวของ ในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอผูให  

 6. ไมใหของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม       

การทุจริตแหงชาติ แกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสวนตน  
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 7. ไมใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนสวนตนและญาติ  

 8.  ใหหนวยงานรายงานการใหหรือรับสินบน และการปองกันผลประโยชนทับซอนตอมหาวิทยาลัยอยาง นอยปละ 

2 ครั้ง  

 9. ใหกองบริหารงานบุคคลตรวจสอบและสรุปรายงานผลเกี ่ยวกับการใหหรือรับสินบนและการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเสนอตออธิการบดี  

 10. หากบุคลากรไมปฏิบัติรามประกาศนี้ หรือมีการกระท าลักษณะหนึ่งลักษณะใดอันเปนการขัดตอนโยบาย

การปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบน และการปองกันผลประโยชนทับซอน ถือเปนการกระทำความผิดวินยั

และจะถูกดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวยพนักงานมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2558 หรือระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย และหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

2.2 วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 1) เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ คานิยมในการตอตานการทุจริต  

 2) เพ่ือใหบุคลากรมีความเชื่อม่ันและไววางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  

2.3 ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 2.3.1 ยุทธศาสตร  

         ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

                  ยุทธศาสตรท่ี 2 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  

                  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

                  ยุทธศาสตรท่ี 4 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  

 2.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

         1) บุคลากรและนักศึกษามีทัศนคติ คานิยมในการตอตานการทุจริต  

         2) บุคลากรมีความเชื่อม่ันและไววางใจในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย  

         3) บุคลากรมีความซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาท่ีถูกตองตามระเบียบและไมมีการทุจริต  

                  4) มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขอรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3.3 ตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

1.1.1 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมการตอตานการทุจริต 80 

1.2.1. รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการสงเสริมดานคุณธรรมจริยธรรม ≥60 

1.3.1. รอยละของนักศึกษาท่ีมีสวนรวมในการทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม  ≥80 

1.3.2. รอยละของบุคลากรท่ีทำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือสังคม 75 

2.1.1 รอยละของขอมูลท่ีมีการเผยแพรอยางครบถวนตามแนวทางท่ีกำหนด 100 

2.2.1 รอยละของประเด็นความเสี่ยงที่ไดรับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยง

เทียบกับประเด็นความเสี่ยงท้ังหมดท่ีกำหนดข้ึนตอป 

90 

3.1.1 ระดับความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน 4.50 

4.1.1 จำนวนขอรองเรียนท่ีไดรับการแกไขในเวลาท่ีกำหนด ≤5 
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2.4 ข้ันตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระดับมหาวิทยาลัย 

สิงหาคม 65 สำนักงานอธิการบดี 

2. จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับมหาวิทยาลัย เสนอใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัต ิ

กันยายน 65 สำนักงานอธิการบดี 

3. ชีแ้จงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับหนวยงาน 

กันยายน 65 สำนักงานอธิการบดี 

4. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประจำปงบประมาณ 2566 

ระดับหนวยงาน 

กันยายน 65 หนวยงาน 

5. จ ัดทำแผนปฏิบัต ิการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหนวยงาน พรอมเสนอให

ผูบริหารพิจารณาอนุมัติ และจัดสงแผนฯ ของหนวยงานทั้งหมด 

ใหสำนกังานอธิการบด ี

กันยายน 65 หนวยงาน 

6. รวบรวมแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 จากหนวยงาน 

กันยายน 65 สำนักงานอธิการบดี 

7. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตตอผูบริหารหนวยงาน และจัดสงใหเจาภาพ  

ทุกวันท่ี 25 หนวยงาน 

8. หนวยงานเจาภาพรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และจัดสงให 

สำนักงานอธิการบดี 

ทุกสิ้นเดือน หนวยงานเจาภาพ 

9. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน 

ทุกสิ้นเดือน สำนักงานอธิการบดี 

10. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัย 

ตุลาคม 66 สำนักงานอธิการบดี 

 



 

 

แผนปฏบิตักิารด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  บุคลากรและนักศกึษามทีัศนคต ิค่านยิมในการต่อตา้นการทุจริต 

1.1 กิจกรรมส่งเสริม

การสร้างจติสำนกึ

ดา้นการตอ่ตา้น

การทุจริต  

1) เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจติสำนกึใหกั้บ

นักศกึษาดา้นการ

ต่อตา้นการทุจริต 
 

1.1.1 ร้อยละของ

นักศกึษาที่เขา้ร่วม

กิจกรรมการต่อตา้น

การทุจริต  
 

พจิารณาจากจำนวนนักศกึษา

ระดับปริญาตรี/ปริญญาโท ทกุ

ช้ันป ีที่เขา้ร่วมกิจกรรมการ

ต่อตา้นการทุจริต โดยใช้สตูรการ

คำนวณ : 

 

 

 

80 คณะ/วทิยาลัย/

รร.สาธติ 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

- กองพัฒนา

นักศกึษา 

1.2 
 

กิจกรรมส่งเสริม

การสร้างจติสำนกึ

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม 

ค่านยิม  

1) เพื่อใหน้ักศกึษามี

ความรู้ความเขา้ใจ

และปลูกฝังจติสำนกึ

ดา้นคุณธรรม

จริยธรรม  

1.2.1. ร้อยละของ

นักศกึษาที่ไดรั้บการ

ส่งเสริมดา้นคุณธรรม

จริยธรรม  
 

พจิารณาจากจำนวนนักศกึษาที่

เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มกีาร

ปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน ให้

นักศกึษามคุีณธรรม จริยธรรม  

โดยใช้สูตรคำนวณ : 

 

 

≥60 คณะ/วทิยาลัย/

รร.สาธติ 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

- กองพัฒนา

นักศกึษา 

จำนวนนักศกึษาที่เขา้รวมโครงการ/กจิกรรม 

จำนวนเปา้หมายของโครงการ/กจิกรรม 
X100 

จำนวนนกัศกึษาที่เขา้ร่วมกจิกรรมการต่อตา้นการทุจริต  

  จำนวนนกัศกึษาระดับปริญญาตรี/โททัง้หมด 

 

x 100 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

1.3 กิจกรรมบำเพ็ญ

ประโยชน์เพื่อ

สังคมและจติ

สาธารณะ  

1)เพื่อส่งเสริมให้

นักศกึษามสี่วนร่วม

ในการทำประโยชน์

เพื่อสังคมและจติ

สาธารณะ 

1.3.1. ร้อยละของ

นักศกึษาที่มสี่วนร่วม

ในการทำกิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พจิารณาจากจำนวนนักศกึษาที่

เขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มกีาร

ส่งเสริม สนับสนุน ใหน้ักศกึษามี

ส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อ

สังคมและจติสาธารณะ โดยใช้

สูตรการคำนวณ : 

 

 

≥80 คณะ/วทิยาลัย/

รร.สาธติ 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

- กองพัฒนา

นักศกึษา 

 

 
  2)เพื่อสง่เสริมให้

บุคลากรมจีติ

สาธารณะ  

1.3.2. ร้อยละของ

บุคลากรที่ทำกิจกรรม

สาธารณะเพื่อสังคม 

พจิารณาจากจำนวนบุคลากรของ

มหาวทิยาลยัที่มกีารทำ/เขา้ร่วม

กิจกรรมเพื่อสังคมและจติ

สาธารณะตอ่จำนวนบุคลากร

ทัง้หมด 

 

75 ทุกหน่วยงาน ต.ค.65-

ก.ย.66 

- กอง

บริหารงาน

บุคคล 

ยุทธศาสตร์ที ่2  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

เปา้ประสงค์ :  เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบไดใ้นการบริหารงานของมหาวทิยาลัย 

2.1 กิจกรรมเผยแพร่

ขอ้มูลต่อ

สาธารณะผ่าน

1) เพื่อประชาสัมพันธ์

การดำเนนิงานของ

มหาวทิาลัยราชภัฏ

2.1.1 ร้อยละของ

ขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่

อย่างครบถ้วนตาม

แนวทางที่กำหนด 

พจิารณาจากจำนวนข่าวที่มกีาร

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ซึ่ง

ประกอบดว้ยภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ โดยกำหนดให ้

100 ทุกหน่วยงาน ต.ค.65-

ก.ย.66 

-  สำนักวทิยา

บรกิารและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

   จำนวนนกัศกึษาที่เขา้รวมโครงการ/กจิกรรม  

      จำนวนเปา้หมายของโครงการ/กจิกรรม 
x 100 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

เว็บไซต์ของ

มหาวทิยาลยั 

สวนสนุันทาในการ

สร้างภาพลักษณ์ที่ด ี

2) เพื่อสนับสนุนให้

หน่วยงานไดใ้ช้ 

Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อ

สร้างภาพลักษณ์

ใหกั้บมหาวทิยาลัย 

3) เพื่อประกาศ

เจตจำนงต่อตา้นการ

ทุจริต 

หน่วยงานจดัการศกึษาจำนวน 

240 ข่าว  

หน่วยสนับสนุนการศกึษาจำนวน 

120 ข่าว 

2.2 โครงการบริหาร

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

 

1) เพื่อใหห้น่วยงาน

จัดการกับความเสี่ยง 

ปอ้งกันและลดความ

เสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่

ยอมรับได้  

2.2.1) ร้อยละของ

ประเด็นความเสี่ยงที่

ไดรั้บการควบคุมและ

ลดระดับความเสีย่ง

เทยีบกับประเด็น

ความเสี่ยงทัง้หมดที่

กำหนดขึ้นต่อป ี

พจิารณาจากประเด็นความเสีย่ง

ที่ไดรั้บการควบคุมและลดระดับ

ความเสี่ยงเทยีบกับประเดน็ความ

เสี่ยงทัง้หมดที่กำหนดขึ้นต่อป ี

 

 

 

90 ทุกหน่วยงาน ต.ค.65-

ก.ย.66 

- กองนโยบาย

และแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบปอ้งกันการทุจริตเชิงรุก 

เปา้ประสงค์ : บุคลากรมคีวามซื่อสัตย์สุจริต ปฏบิัตหินา้ที่ถูกตอ้งตามระเบยีบและไม่มกีารทุจริต 

ประเด็นความเสี่ยงที่ไดรั้บการควบคุมและลดระดับความเสี่ยง  

    ประเด็นความเสี่ยงทัง้หมดที่กำหนดขึ้นต่อปี 
x 100 



 

 

กจิกรรม/โครงการ 
วัตถุประสงค์

โครงการ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ คำอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย 

ของตัวชีว้ัด 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ดำเนนิงาน 
งบประมาณ  ผู้รับผดิชอบ 

3.1 โครงการส่งเสริม

การสร้างจติสำนกึ

ในการต่อตา้นการ

ทุจริตใหกั้บ

บุคลากร 

1) เพื่อส่งเสริมการ

สร้างจติสำนกึใหกั้บ

บุคลากรดา้นการ

ต่อตา้นการทุจริต 

3.1.1 ระดับความพงึ

พอใจในการใหบ้ริการ

ของหน่วยงาน  

พจิารณาจากความพงึพอใจของ

ผูรั้บบริการ (นักศกึษา) ในการ

ใหบ้ริการของหน่วยงาน 

4.50 เจา้หนา้ที่

ผูรั้บผดิชอบ

การใหบ้รกิาร 

ต.ค.65-

ก.ย.66 

- สำนักงาน

อธกิารบด ี

ยุทธศาสตร์ที ่4  ปฏรูิปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

เปา้ประสงค์ :  มหาวทิยาลัยมรีะบบการจัดการขอ้ร้องเรียนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

4.1 โครงการจัดการ

ขอ้ร้องเรียน 

1) เพื่อใหข้อ้ร้องเรียน

ไดรั้บการแก้ไขใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

4.1.1 จำนวนขอ้

ร้องเรียนที่ไดรั้บการ

แก้ไขในเวลาที่กำหนด 

พจิารณาจากขอ้ร้องเรียน

เก่ียวกับการทุจริตในหนา้ที่/การ

จัดซื้อ-จัดจา้ง ทีไ่ดรั้บการแก้ไข

ในระยะเวลาที่กำหนด 

≤5 ทุกหน่วยงาน ต.ค.65-

ก.ย.66 

- กองกลาง 



5 

 

 

ส่วนที่ 3 แนวทางการนำแผนสู่การปฏบัิติและการติดตาม 

ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

การนำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปสูการปฏิบัติเปนตองให ความสำคัญ

ตอการบริหารจัดการเพื ่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ใหสำเร็จตาม

วัตถุประสงค ยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของคณะครุศาสตรที่กำหนดไว รวมทั้งมีการพัฒนาการ

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งได

กำหนดวัตถุประสงค ดังนี้  

1) เพื่อเสริมสรางความรู และความเขาใจรวมกันของบุคลากรภายในหนวยงานในเรื่องการดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการ

การนำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปน

ระบบ  

3.1 แนวทางการนำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไปสูการปฏิบัติ  

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว จึงกำหนดทางการนำแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทจุริต

ไปสูการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1) สรางความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยจัดทำ

แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย และโครงการ/กิจกรรมใหกับ

บุคลากรภายในหนวยงาน ไดทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนท่ีจะสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางท่ี กำหนด  

3) สงเสริมการปฏิบัติงานที ่สอดคลองกับแผนที่กำหนดไว และนำไปสู การพิจารณาการ สนับสนุน

ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

4) สรางกลไกประสานงานภายในกับหนวยงานใหขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมใหมีความกาวหนาอยาง

ตอเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บ เผยแพร และถายทอดความรูซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร พรอมจัดทำฐานขอมูลให สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดงาย  

5) ติดตาม ตรวจสอบผลที ่ไดรับจากการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน วาสามารถ

ตอบสนองตอวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั ้งสามารถ

ประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม  

3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปราม การทุจริต ประจำป

งบประมาณ 2566  

การติดตาม ประเมินผลเปนเครื่องมือสำคัญที่จะสนับสนุนใหการดำเนินงานของคณะครุศาสตร บรรลุ

เปาประสงคตามที่กำหนดไวในแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อใหผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานทราบถึงความสำเร็จหรือความลมเหลวของการดำเนินงาน และนำไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางการ



6 

 

 

ดำเนินงานเพื่อแกไขปญหาอุปสรรคใหเหมาะสมเทาทันสถานการณ และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายได 

โดยจัดทำระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1. พัฒนาองคความรู และเสริมสรางความเขาใจเรื ่องการติดตามประเมินผลและกำหนดตัวชี ้ว ัดแก

หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนำมาใชประโยชนรวมกันอยางเปน

รูปธรรม  

2. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตอยางตอเนื่อง  

3. กำหนดใหมีการติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ทุก ๆ เดือน พรอมใหผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมทำการวิเคราะหผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสูการ

ตัดสินใจของผูบริหาร  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบัิตกิาร 

ด้านการทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์  

ประจำปกีารศกึษา 2565 
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ภาคผนวก ข 

รายงานการการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

วทิยาลัยการเมืองและการปกครอง  
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รายงานการคณะกรรมการบรหิารวทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน  พุทธศักราช ๒๕๖๔  ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๕ 

ณ หอ้งประชุมวทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พเิศษ) พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน  ชยนนท์ คณบด ี

  

๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจิติรา  ศรสีอน         รองคณบดฝ่ีายบรหิาร  

๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมบีุญ  แสงจันทร์     รองคณบดฝ่ีายกจิการ   

                                                                          นักศกึษา 

๔.อาจารย์ ดร.กรีตวิรรณ                    กัลยาณมติร     รองคณบดฝ่ีายวชิาการ  

๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ไวพจน์ กุลาชัย  รองคณบดฝ่ีายวจัิยและ 

                                                                         บรกิารวชิาการ                   

๖.นางสาวกนษิฐา                   กฤตภคะ      หัวหนา้สำนักงาน 

     

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ประธานที่ประชุม คณบดวีทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง 

ระเบยีบวาระที่ ๑ ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ตามปฏิทินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  วิทยาลัยการเมือง

และการปกครอง ได้จัดทำสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ของวิทยาลัยการเมือง

และการปกครอง มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

และประเด็นยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ จำนวน ๑๗ แผน โดยให้รอง

คณบดีเป็นผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการ และงานแผนและงบประมาณได้จัดทำแบบสำรวจ

กจิกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ส่งให้แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการ

กรอกข้อมูล โดยกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการตอ้งให้สอดคล้องกับภารกิจของสาขาวิชา 

กำหนดเปา้หมายตัวช้ีวัดในปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 

  มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสบืเนื่อง 

 -ไม่มี- 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 -ไม่มี- 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

 ๕.๑  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติ

การประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ ของวทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง  

    งานแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อประกอบการ

พจิารณาโดยใช้ขอ้มูลอา้งองิตามนโยบายมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

    ๑.ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Thrusts) ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise 

the University‘s Potential to Become Sustainable Specialist) 

     ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างยั่งยนื (Construct Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

     ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่อง

ระด ับนานาชาต ิ (Construct the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the 

International Level)  

               ๒.เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตราการของมหาวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทาง

กำหนดเปา้ประสงค์ กลยุทธ์ และปรับแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับภารกิจของวทิยาลัยการเมืองและ

การปกครอง 

     ๓.ใช้ตัวชี ้วัดที ่อยู่ในแผนปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดของการ

ประกันคุณภาพตามคู ่ม ือตัวบ่งช ี ้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในเป็นตัวชี ้ว ัดของ

มหาวทิยาลัย 

     ๔.ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เสาหลัก วัฒนธรรม อัตลักษณ์ 

เอกลักษณ์ ค่านยิมหลัก ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  

 

 มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

   ๕.๒ การจัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นต่างๆ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

     รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จากที่ประชุมคณะกรรมการ

เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้วิทยาลัยฯ ดำเนินการ

จัดทำแผนปฏบิัตกิารดา้นต่างๆ จำนวน ๑๗ แผ่น คณบดมีอบรองคณบดฝ่ีายแผนและประกัน

คุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนด้านต่างๆ โดยงานแผนและงบประมาณ ดำเนินการกรอก

ข้อมูลในส่วนที่ ๑ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง รองคณบดี

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ดำเนนิการกรอกขอ้มูลลในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ จะเป็นข้อมูล
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ของการดำเนินงานในแต่ละแผนปฏิบัติการ และกำหนดกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับ

ตัวช้ีวดัการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษา 

    มตทิี่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่นๆ 

  -ไม่มี- 

 

ปดิประชุม  เวลา  ๑๕.๓๐ น. 

 

                 

                    

                    

                                                                        (นางสาวกนิษฐา  กฤตภ

คะ) 

                    ผ ู ้ บ ั น ท ึ ก ร าย ง านการ

ประชุม 
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ภาคผนวก ค 

ภาพถ่ายกจิกรรม 
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ผู้บรหิาร ประชุมการจัดทำแผนปฏบิัตริาชการประจำปีการศกึษา 2565 / ประจำปีงบประมาณ 2566 
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