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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

                             

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม  
และความโปร่งใส ของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 
 
 
 
 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  
ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 27 มกราคม 2566 

และได้ด าเนินการถ่ายทอดแผนฯ และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้และรณรงค์คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ให้กับบุคลากรสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ค าน า 
 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม 
และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ท่ีเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565-2580) และแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตส านึกของบุคลากรในหน่วยงานให้มีทัศนคติและค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต เน้นการประสานความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจ 
ตลอดจนการพัฒนากลไกการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อลดและป้องกันปัญหาการทุจริตให้ได้ผล
อย่างยั่งยืน 

 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัยอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลูกจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมท่ีดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 แต่ละยุทธศาสตร์ ก าหนดมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
และผู้รับผิดชอบ โดยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ผ่านการเห็นชอบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1/2566 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2566  
 
 

         สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
               มกราคม 2566 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
(พ.ศ. 2564-2568) 

วิสัยทัศน์ ยกระดับก าลังคนด้านวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาท้าทายสังคม 
พันธกิจ 1. การวิจัยท่ีมุ่งผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์ท่ีเน้นการ  

    แก้ปัญหาท้าทายของสังคมอย่างมีจริยธรรมให้เป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
2. การสอนท่ีมุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อ  
    ยกระดับก าลังคนให้มีคุณภาพผ่านเครือข่ายวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
3. การบริการวิชาการท่ีมุ่งบริการให้ค าปรึกษาวิจัย การปฏิบัติงานและให้บริการวิชาการเพื่อ 
    รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

สมรรถนะหลัก 1. ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตท่ีมีความเข้มแข็งในวิจัยผสานวิธีท้ังวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
2. พัฒนาบุคคลให้มีความเช่ียวชาญทางพฤติกรรมศาสตร์และจิตวิทยาประยุกต์สู่การแก้ปัญหาสังคม 
3. บูรณาการความรู้ท้ังจากการวิจัย การเรียนการสอนสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคมทุกระดับ 
 

ค่านิยม  
(คนดีคนเก่งมี

คุณภาพ) 

High Performance ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์สูง   
Social support and Student engagement ใส่ใจลูกศิษย์และสังคม  
Good Relationship สร้างสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  
Integrity ยึดมั่นในจริยธรรม  

  

วัฒนธรรมองค์กร Behavior understanding                           เข้าใจพฤติกรรมคน                             
Spiritual teacher                                     มีจิตวิญญาณความเป็นครู  
Ready for change                                   พร้อมรับการเปล่ียนแปลง      
Integrate missions                                   บูรณาการทุกพันธกิจ  

 

 

โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างองค์กร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนบริหารงานผู้อ านวยการ 

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการวิจัยและการศึกษา 

สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

โครงสร้างการบริหาร สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
ต้ังแต่วันที ่2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าสาขา 
การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 

อธิการบด ี

รองผู้อ านวยการฝา่ยวิจัยและ
จัดการความรู้ 

ผู้อ านวยการ 
ส่วนบริหารงานผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝา่ยแผน 
และบริหาร 

คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยฯ 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

(งานบริหารและธุรการ) 

หัวหน้างานบริการการศึกษา 

(งานบริการการวิจัยและการศึกษา) 

ผู้อ านวยการ 
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ ์
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สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

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

มาตราการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ก ากับและ
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการฯ 
ของสถาบันวิจัยฯ 

1.สร้างระบบและกลไกการ
ด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม
และความโปร่งใส 

1.1 มีคณะกรรมการและคณะท างานเพ่ือ
ด าเนินงานตามหน้าที่ที่ก าหนด 

มี 1. จัดต้ังคณะกรรมการและคณะท างานพร้อม
ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- ม.ค.2566 ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยฯ 

 

1.2 มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 

มี 2. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส  
 

- ม.ค.2565 รองผู้อ านวยการ 

และคณะกรรมการ 

AP66-304-3 

1.3 ร้อยละของการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ
ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 
(รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

ร้อยละ 

100 

3. มีการติดตามและประเมินผลส าเร็จการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส และ
แนวทางการพัฒนา 

- มี.ค.-ก.ย. 
2566 

คณะกรรมการ AP66-304-3 

2. สนับสนุนและผลักดัน
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ด าเนินการ
อย่างมีมาตรฐานและ
ตรวจสอบได้ 

2.1 สถาบันวิจัยฯ มีคู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติติงานครอลคลุมทุกภารกิจ
หลัก 

มี 4. พัฒนาและจัดท าคู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

- ม.ค.- ก.พ 
2566 

ผอ.สนง. 
หัวหน้างาน 
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

AP66-305 

2.2 สถาบันมีแนวปฏิบัติติส าหรับผู้มา
ขอรับบริการครอบคลุมทุกภารกิจของ
งานบริการ 

มี 5. พัฒนาและจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้ามารับ
บริการและเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

บุคลากรสาย
ปฏิบัติการ 

AP66-305 

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด  รวมกิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม -    
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างการรับรู้ ปลูกจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรม และความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

มาตราการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ก ากับและ
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการฯ 
ของสถาบันวิจัยฯ 

1. รณรงค์และส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ความโปร่งใส  

1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ร้อยละ 
100 

1. รณรงค์และเผยแพร่เจตจ านงสุจริตและความมุ่งมั่นใน
การบริหารงานของผู้บริหารและการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ AP66-304-3 

1.2 สถาบันวิจัยมีการจัดกิจกรรม/
โครงการ และส่งเสริมคุณธรรม ความ
โปร่งใส 

มี 2. รณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส - ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ 

1.3 สถาบันฯ มีช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลอย่างโปร่งใส 

มี 3. ส่งเสริมหรือพัฒนาช่องทางสื่อสาร เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนงาน และหน้า Website 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ AP66-304-1 

1.4 สถาบันฯ มีข้อมูลที่เปิดเผยหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 

มี 4. การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสสู่สาธารณะ 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ AP66-304-1 

2. ก าหนดมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต และ
ประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2.1 มีระบบและกลไกการด าเนินการ
เร่ืองร้องเรียน 

มี 5. จัดให้มีระบบและกลไกการด าเนินการเร่ืองร้องเรียน - ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ AP66-304-1 

2.2 มีการเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/
ข้ันตอนและผลการด าเนินงานเร่ือง
ร้องเรียน/มาตรการการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

มี 6. การเผยแพร่ช่องทาง/แนวทาง/ข้ันตอน และผลการ
ด าเนินงานเร่ืองร้องเรียนให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่
เก่ียวข้องทราบ 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ AP66-304-1 

2.3 มีการเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

มี 7. การเผยแพร่ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐไปยังบุคลากรในหน่วยงานและบนเว๊บไซต์ 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ  
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มาตราการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้ก ากับและ
รับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการฯ 
ของสถาบันวิจัยฯ 

3. ประกาศเจตนารมณ์ 
นโยบาย No Gift Policy 
จากการปฏิบัติหน้าที่และการ
สร้างวัฒนธรรม No Gift 
Policy 

3.1 มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย 
No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี 

มี 8. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก
การปฏิบัติหน้าท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ AP66-304-1 

3.2 สถาบันฯ มีการจัดกิจกรรมสร้าง
วัฒนธรรม No Gift Policy 

มี 9. จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ  

3.3 สถาบันฯ มีการเผยแพร่รายงานผล
ตาม No Gift Policy 

มี 10. ติดตามและรายงานผลตามนโยบาย No Gift 
Policy 
*มีแบบรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy* 

- ม.ค.- ก.พ. 
2566 

คณะกรรมการ  

 รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด  กิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม -    
 

คณะกรรมการและคณะท างาน 
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แผนการด าเนินงานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 

กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ผู้บริหารสถาบันฯ ให้ค ามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใสและ

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และรณรงค์วัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติและปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าท่ี 

  ประกาศ         

2. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

  อนุมัติ
แผน 

        

3. หน่วยงานแจ้งบุคลากรที่มีอายุงาน 1 ปีข้ึนไป เข้าตอบ Pre-test แบบประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายใน มศว 
จ านวนร้อยละ 25  

  Pre-
test 

        

4. เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ 10 ข้อมูล*   เผยแพร่ข้อมูล        

5. จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส    จัดกิจกรรม        
6. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปกิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

    รายงาน 
6 เดือน 

      

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และภายนอก เข้าระบบ ITA ตอบแบบวัด IIT และ EIT ของส านักงาน ป.ป.ช.      ท าแบบประเมิน    

8. ส านักงาน ป.ป.ช. ประกาศและเผยแพร่รายงานผลการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          ผลการ
ประเมิน 

 

9. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ และน าผลประเมิน เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยฯ และอภิปราย
ผลในที่ประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี (Staff) 

         เข้าที่
ประชุม 

 

*ข้อมูลที่ส าคัญบนเว็บไซต์ 10 ข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลติดต่อส่วนงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ ให้เป็นปัจจุบันจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 

 

--------------------------------------------------------------- 
 
 



4 

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

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

ข้อมูลผู้บริหาร 
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แผนยุทธศาสตร์และการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

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

 
 

http://bsri.swu.ac.th/plan.asp
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คู่มือ/แนวปฏิบัติ/มาตรฐานการใหบ้ริการ 

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

 
 

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