
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสระดับส่วนงาน  
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความส าคัญในด้านส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานและน าไปสู่การพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น โดย
อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 4 (พ.ศ.2565 – 2569)  ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการ
ป้องกันเชิงรุก” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างการรับรู้ปลุกจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่ด ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
  ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์ มีมาตรการ/แนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และ
ผู้รับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการทุกภารกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
 

มาตรการ/แนว
ทางการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ก ากับและรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

1.1 ผู้บริหาร และ
บุคลากรร่วมประกาศ
เจตนารมณต่อต้าน
การทุจรติ และ
เผยแพร่กิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์
ของหน่วยงานผ่าน
เว็บไซต์ 

1.1.1 การประกาศ
เจตนารมณ์ ต่อต้านการ
ทุจริตและส่งเสริม 
คุณธรรม ผ่านเว็บไซต์
คณะศึกษาศาสตร์  

ประกาศผ่าน
เว็บไซต์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

ประกาศเจตนารมย์ของ 
ผู้บริหาร และบุคลากร 
ของคณะศึกษาศาสตร์
ผ่านเว็บไซต์ของคณะฯ  
และต่อต้านการทุจริต
และส่งเสริมคุณธรรมผ่าน 
เว็บไซต์ของคณะฯ 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

- คณบดี 
- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาและสื่อสาร
องค์กร 
- ผอ.ส านักงานคณบดี 

 
 
 
ด าเนินการแล้ว 

1.2 การเข้าร่วม
กิจกรรมภายในและ
ภายนอกคณะฯ ใน
การป้องกนัการทุจริต 

1.2.1 จ านวนคณาจารย์
และบุคลากร ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบงาน
ป้องกนัการทุจริต  

คณาจารย์และ
บุคลากร 

กิจกรรมส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์
และบุคลากร เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพระบบงาน 
และป้องกันการทุจริต 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

- คณบดี 
- รองคณบดีฝ่าย

พัฒนาและสื่อสาร
องค์กร 
- ผอ.ส านักงานคณบดี 

 
 
ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   สร้างการรับรู้ปลุกจิตส านึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

มาตรการ/แนวทางการ
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ก ากับและรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 

2.1 รณรงค์ ส่งเสริมและ
ปลูกฝังด้าน คณุธรรม 
จริยธรรม และ ความโปร่งใส 
ในด้านการด าเนินชีวิตและด้าน
การปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร 
บุคลากร และนสิิต ของ
มหาวิทยาลยั 

2.1.1 ร้อยละการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร ระดับ
มหาวิทยาลยั และผู้บริหาร
ระดับ ส่วนงาน 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ เข้า
ร่วมประชุม 

กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ศึกษาศาสตร์ ทกุไตรมาส 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

- คณบด ี
- รองคณบดฝี่าย

พัฒนาและสื่อสาร
องค์กร 
- ผอ.ส านักงานคณบด ี

 
 
ด าเนินการแล้ว 

2.1.2 จ านวนช่องทางการ
เผยแพรเ่จตจ านงสุจรติใน
การบริหารจัดการทุกภารกิจ
ของ มหาวิทยาลัยไปยัง
บุคลากร นสิิต และ
ประชาชน 

3 ช่องทาง website : edu.swu.ac.th 
line : กลุ่มกจิศึกษาศาสตร ์
facebook : คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ 
 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

- คณบด ี
- รองคณบดฝี่าย

พัฒนาและสื่อสาร
องค์กร 
- ผอ.ส านักงานคณบด ี

 
 
ด าเนินการแล้ว 

2.2 การสร้างการรับรู้ และ
สื่อสาร ท าความเข้าใจการ
ด าเนินงาน เกี่ยวกับภารกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสังคม
ออนไลน ์

2.2.1 จ านวน/ร้อยละ 
หน่วยงานมีการเปดิเผย
ข้อมูล หน้าเว็บไซตต์าม
หัวข้อและช่องทาง ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด
ครบถ้วน 

ทุกหน่วยงาน
ภายในคณะ
ศึกษาศาสตร ์

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

- คณบด ี
- รองคณบดฝี่าย

พัฒนาและสื่อสาร
องค์กร 
- ผอ.ส านักงานคณบด ี

 
 
ด าเนินการแล้ว 

2.3 ก าหนดมาตรการวิธีการ
จัดการ เรื่องร้องเรียน มีวิธีการ
รับเรื่อง ร้องเรยีนและการ
จัดการ เรื่องร้องเรียนของ
บุคลากร นสิิต ประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของ
มหาวิทยาลยั 

2.3.1 ร้อยละของเรื่อง
ร้องเรียนที่ด าเนินการ  

ร้อยละ 80 ของ
เรื่อง ร้องเรียน 
ทั้งหมด 

1) จัดท าและเผยแพร่
กระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
2) ปรับปรุง พัฒนา 
กระบวนการจดัการ เรื่อง
ร้องเรียน 

ตุลาคม 65 - 
กันยายน 66 

- คณบด ี
- รองคณบดฝี่าย

พัฒนาและสื่อสาร
องค์กร 
- ผอ.ส านักงานคณบด ี

 
 
ด าเนินการแล้ว 


