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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

                             

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใส  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 
 
 
 

ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
คร้ังที่ 1/2565 วันที่ 28 มกราคม 2565 

และได้ดำเนินการถ่ายทอดแผนฯ ให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

คำนำ 
 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน
นโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565-2580) และแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรในหน่วยงานให้มีทัศนคติและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต เน้น
การประสานความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ ตลอดจนการพัฒนากลไกการ
ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้
จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใส เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 

         สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
               28 มกราคม 2565 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

สถาบันวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ 
(พ.ศ. 2564-2568) 

 
วิสัยทัศน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์เป็นสถาบันวิจัยสร้างความรู้และผลิตนักวิจัยสู่สังคมไทยและสากล 
พันธกิจ 1.ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
3.บริการให้คำปรึกษาวิจัยและให้บริการวิชาการเพ่ือสังคมท่ีบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

สมรรถนะหลัก 1. มีความเข้มแข็งด้านการผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. มีความเชี่ยวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์ในการประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมทุกระดับ 

ค่านิยม  
(คนดีคนเก่งมี

คุณภาพ) 

High Performance ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์สูง   
Social support and Studentengagement ใส่ใจลูกศิษย์และสังคม  
Good Relationship สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  
Integrity ยึดมั่นในจริยธรรม  

วัฒนธรรมองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีจิตวิญญาณความเป็นครู ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร 
 

โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการวิจัยและการศึกษา 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์
ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสาขา 
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

อธิการบด ี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและ
จัดการความรู้ 

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน 
และบริหาร 

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

(งานบริหารและธุรการ) 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

(งานบริการการวิจัยและการศึกษา) 

ผู้อำนวยการ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 



0 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

----------------------------------------------------------------------- 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามภารกิจของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

มาตราการ/แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้กำกับและ
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการฯ 
ของสถาบนัวิจัยฯ 

1.สร้างระบบและกลไกการ
ดำเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1.1 มีคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อ
ดำเนินงานตามหน้าท่ีที่กำหนด 

ม ี 1. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพร้อม
กำหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

- ม.ค.2565 ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยฯ 

 

1.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต 
และส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใส 

ม ี 2. จัดทำแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส  
 

- ม.ค.2565 รองผู้อำนวยการ 

และคณะกรรมการ 

 

1.3 ร้อยละของการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส 

>ร้อยละ 

80 

3. มีการติดตามและประเมินผลสำเร็จการ
ดำเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
และส่งเสรมิคณุธรรม และความโปร่งใส และ
แนวทางการพัฒนา 

2,000 มี.ค.-ก.ย. 
2565 

คณะกรรมการ  

2. สนับสนนุและผลักดัน
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวจิัย
พฤติกรรมศาสตร์ดำเนินการ
อย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

2.1 ร้อยละของสถาบันวิจัยฯ มีคูม่ือหรือ
มาตรฐานการปฏิบตัติิงานครอลคลุมทุก
ภารกิจหลัก 

> ร้อยละ 
80 

4. พัฒนาและจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  
ที่สะท้อนถึงคุณธรรม และความโปร่งใสในแต่ละ
ภารกิจหลัก 

- ม.ค.-ก.ย. 
2565 

ผอ.สนง. 
หัวหน้างาน 
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

AP65-301 
AP65-302 

 

2.2 ร้อยละของสถาบันวิจัยฯ มีแนว
ปฏิบัตติสิำหรับผูม้าขอรับบริการ
ครอบคลมุทุกภารกิจหลัก 

>ร้อยละ 
80 

5. พัฒนาและจัดทำแนวปฏิบตัิสำหรับผูเ้ข้ามารบั
บริการและเผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่กัน 

- ม.ค.-ก.ย. 
2565 

บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

AP65-301 

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด  รวมกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม 2,000    
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ีดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

มาตราการ/แนวทางการ
ดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้กำกับและ
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการฯ 
ของสถาบนัวิจัยฯ 

1. รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส ใน
ด้านการดำเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
บุคลากร และนสิิตของ
สถาบันวิจัยฯ 

1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้บรหิาร ร้อยละ 
100 

1. รณรงค์และเผยแพรเ่จตจำนงสจุริตและความมุ่งมั่นใน
การบริหารงานของผู้บริหารและการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

5,000 ม.ค.-ก.ย. 
2565 

คณะกรรมการ AP65-301 

1.2 ร้อยละของสถาบันวิจัยที่มีการจัด
กิจกรรม/โครงการ และส่งเสรมิ
คุณธรรม ความโปร่งใสในด้านการ
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัตติิงานของ
บุคลากรและนสิิต 

ร้อยละ 
100 

2. รณรงค์และส่งเสรมิคณุธรรมและความโปร่งใสในดา้น
การดำเนินชีวิตและการปฏิบตัติิงานของบุคลากรและ
นิสิต 

5,000 ม.ค.-ก.ย. 
2565 

คณะกรรมการ AP65-302 
AP65-304 

1.3 ร้อยละของส่วนงานท่ีเปิดเผย
ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ร้อยละ 
100 

3. การเผยแพร่ข้อมูลที่เกีย่วข้องกับการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสสู่สาธารณะ 

- ม.ค.-ก.ย. 
2565 

คณะกรรมการ AP65-301 

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด  กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม 10,000    

 

คณะกรรมการและคณะทำงาน 

 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

แผนการดำเนนิงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
เผยแพร่ข้อมลูที่สำคัญบนเว็บไซต์ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ข้อมลูผู้บริหาร ข้อมลูติดต่อส่วนงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติการประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน คูม่ือและ
มาตรฐานการให้บริการ 

            

บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบสำรวจการรบัรู้ของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานอย่างมีคณุธรรมและความโปร่งใส    มศว.  ป.ป.ช.     
อภิปรายผลการสำรวจการรับรูฯ้ ครั้งท่ี 1 เพื่อทำการสื่อสาร รณรงค์ และเสริมสรา้งการรับรู้การปฏิบตัิงาน     28         
ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคณุธรรม และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    28         
ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน     1        
ติดตามและประเมินผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนฯ       6 เดือน    12 เดือน  

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ และอภปิรายผลในที่ประชุมคณาจารย์
และเจา้หน้าท่ี (Staff) 

      6 เดือน    12 
เดือน 

 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ข้อมลูของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
http://bsri.swu.ac.th/ 

ข้อมูลผู้บริหาร 
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แผนยุทธศาสตร์และการรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

http://bsri.swu.ac.th/plan.asp 

 
 

http://bsri.swu.ac.th/plan.asp
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คู่มอื/แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการให้บริการ 

http://bsri.swu.ac.th/handbook.asp 

 

http://bsri.swu.ac.th/handbook.asp
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