
รายงานผลการดําเนินการปองกันการทุจรติประจําป 
ป 2561 ตอเน่ืองป 2562 

 
ในรอบปประเมิน 2561 ท่ีผานมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรียังไมมีแผนปองกันการ

ทุจริตประจําป 2561 แตในเรื่องการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตนั้น มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินการท่ี
สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติมาตั้งแตตน ดังนี้ 

1. มีการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีการดําเนินงาน
สงเสริมหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct)    

 หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีและทีมบริหาร ไดประกาศเผยแพรเจตนารมณในการบริหารจัดการกิจการ
ของมหาวิทยาลัย ดวยนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 โดยย้ํา
เตือนถึงการยึดหลักปฎิบัติดานจรรยาบรรณองคกร Code of Conduct  และมีการแสดงเจตจํานงสุจริตของ
อธิการบดีและทีมผูบริหารในการดําเนินงานตางๆ เชน การรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
เปนเอกสารเผยแพรผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย และจายแจกใหกับผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ประกาศแก
สาธารณชนเพ่ือทราบประวัติหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ผานเอกสารเหลานี้เผยแพรไปสู
ประชาชน ผูปกครอง นักศึกษาและผูประกอบการตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีเขามาดู
งานของมหาวิทยาลัยฯ    
 

        
เอกสาร Code of Conduct ท่ีแจกจายใหกับประชาคม มจธ. 

https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=005236331039591302531:pxkpltlk940&q=http://www2.kmutt.ac.th/thai/Act/Act/3.%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%2520%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%259A%2520%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%2520%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5/037%2520%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%258F%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%2520(Code%2520of%2520Conduct).pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjV7tHkzv3hAhWI6XMBHTfPAeEQFjAGegQIBRAB&usg=AOvVaw2UR1ta4ailIAenSv4Gp0Ck


 ในสวนของบุคลากร เม่ือเขามาเปนพนักงานจะไดรับการเผยแพรและปลูกฝงใหมีแนวคิดและปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลักจรรยาบรรณขององคกร Code of Conduct ผานกิจกรรมการปฐมนิเทศ หรือ On-Boarding 
Program เพ่ือสรางความเขาใจในหลกการ การปฎิบัติตนเปนคน มจธ. และการระมัดระวังเรื่องการกระทําผิด
ตางๆ  

การกําหนดโทษของการกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหดําเนินการทางวินัยตาม
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย สําหรับโทษท่ีไมเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ 3 ทางคือ 1) ตักเตือน 2) สั่งให
ดําเนินการใหถูกตองภายในเวลากําหนด 3) ทําทัณฑบน มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดการกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีถือ
วาเปนการกระทําผิดวินัยรายแรงไว 5 ขอดังนี้ 

1) การนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา/เพ่ือนรวมงานซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 
3) การเรียก รับหรือยอมรับสินบน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ หรือผูซ่ีง

อาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น รวมถึงการใชตําแหนงหนาท่ี ชื่อเสียงของหนวยงานไป
เพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน 

4) การเปดเผยความลับของนักศึกษา ผูรับบริการหรือผูรวมงานท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจาก
ความไววางใจ โดยกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา เพ่ือนรวมงาน หรือผูรับบริการ หรือแสวงหา
ผลประโยชนจากการเปดเผยความลับดังกลาว 

5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง    

 เม่ือพบการกระทําท่ีผิดจรรยาบรรณอยางรายแรงหรือเขาขายทุจริต จะนําเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน 

 
โครงการ On-Boarding Program (Phase 1) เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561 

 

โครงการ On-Boarding Program (Phase 1) เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 



 

 
 ในสวนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการสอนใหนักศึกษาตระหนักถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษา มจธ. 
Code of Honors เปนหลักการปลูกฝงนักศึกษาใน 4 ประการ คือ  

 Integrity ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัดบนความถูกตอง  
 Respect and Care ใหเกียรติและใสใจ ชวยเหลือผูอ่ืนและสังคมเสมอ  
 Continuous Improvement พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  
 Do something ไมดูดาย  
 มหาวิทยาลัยเนนการสรางคุณธรรมในนักศึกษา KMUTT student Code of Honor  เนนการสราง
บัณฑิตท่ีมีความเปนคนอยางสมบูรณ (Humanization of KMUTT and Its Graduate) เนนการผลิตบัณฑิตท่ี
เปนผูนํา มีศักยภาพในระดับนานาชาติ และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมโลก (Good Leader Global Citizens) เพ่ือ
สรางความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ และสงเสริมการสรางคนดี มีความซ้ือสัตยและคุณธรรมใหกับประชาคมโลก 
 เม่ือพบการกระทําท่ีไมถูกตอง มหาวิทยาลัย มีประกาศใหประชาคมและนักศึกษาผานชองทางตางๆ เชน 
ผานเว็บไซตของสํานักงานกิจการนักศึกษา ผานการประชุมตางๆ เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  การปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม วันไหวครูของนักศึกษา พิธีประดับเนคไทและอัญเชิญพระมหามงกุฎ และผานการประชุมรวมกับผูมี
สวนไดสวนเสียภายนอกในพีธีการตางๆ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของเหลานั้นไดรวมกันตระหนักและหาแนวทางในการ
ปองกันทุจริตตางๆ   
 ตัวชี้วัดความสําเร็จในผลการดําเนินงานนี้คือ ผลการสํารวจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในรอบ
ปประเมิน 2561 มหาวิทยาลัยมีผลคะแนนอยูในระดับดีมาก 80.13  
 

2. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและตองการผลักดันงานดานคุณธรรมและความโปรงใส จึงมีการแตงตั้ง  

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและธรรมาธิบาลข้ึน เพ่ือเปนผูประสานกิจกรรมหรือสรางวัฒนธรรม 

ธรรมาภิบาล ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติมายังหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

3. มีการดําเนินการดวยแนวปฏิบัติท่ีเนนคุณธรรมและความโปรงใส มีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในตามแนวทางสุจริต มีการจัดบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยง เนนการทํางานดวยความ 
โปรงใส ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ มีการแจงย้ําเตอนเรื่องการทํางานดวยความสุจริต 



 
 
 

4. การขับเคลื่อนองคกรบริหารจัดการธรรมาภิบาลผานแผนพัฒนาระยะยาว มจธ.  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  
มหาวิทยาลัยฯ ไดวางแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (New Operation Model) ไว 9 ดาน 

โดยท่ีดานท่ี 6 ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) มจธ. มุงเนนการ
สรางระบบการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล (Governance) ท่ีมีความโปรงใส 
(Transparency) มีความรับผิดชอบท้ังตอหนาท่ีของตนเอง (Role and Responsibility) และมีความรับผิดชอบ
อยางมีนัยยะตอองคกรและสังคม (Accountability) และสามารถตรวจสอบและคาดเดาได (Predictability) 
ถูกตองและยุติธรรม 

 
 
 



 นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ (Identity) ท่ีเปนจุดเนนของ มจธ. คือ “บัณฑิตท่ีเกงและดี”   

 คานิยม มจธ. (KMUTT Core Values) ท่ีเนนการเปนมืออาชีพ อยางมีคุณธรรม จริยธรรม 

(Professionalism and Integrity)” 

 นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย (KMUTT Policy) ประกอบดวย คุณภาพ (Quality) เกิดคุณคาตอ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Excellence Relevance) มีผลิตภาพ (Productivity) ดวยการบริหารจัดการ
อยางมีธรรมาภิบาล (Governance) ท่ีมุงสูความยั่งยืน (Sustainable) ขององคกร ชี้แนะประเด็นการบริหาร
จัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบดวย หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักคุณธรรม (Morality) 
หลักความโปรงใส (Accountability) หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) 
และหลักความคุมคา (Cost-effectiveness or Economy) เพ่ือใหผูบริหาร พนักงาน ขาราชการ และลูกจาง 
ประพฤติและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จในผลการดําเนินงานนี้คือรอยละ 80 ของผลการดําเนินงานในทุกเปาหมายบรรลุผล ไม 
มีความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนินงานผิดพลาดหรือเกิดการทุจริตระหวางการปฏิบัติงานในแตละเปาหมาย 
 

 

ผลการดําเนินงานป 2562 ที่ตอเนื่องมาจากป 2561  



 
5. ผลการดําเนินการเพ่ือปรับปรุง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจําปใหดีข้ึนทุกป เปน

การดําเนินงานตามขอเสนอของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA    
 มหาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาย

รัฐตั้งแตป พ.ศ. 2559  โดยในป พ.ศ.2561 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส อยูในระดับสูงมาก รอยละ 
80.13 ซ่ึงมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่องการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต พรอมท้ังใหมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 

คะแนนผลประเมินจําแนกตามดัชนีประเมิน 

ดัชนีประเมิน ป 2559 ระดับ ป 2560 ระดับ ป 2561 ระดับ 
1  ความโปรงใส (Transparency Index) 59.39 ปานกลาง 82.26 สูงมาก 94.83 สูงมาก 
2  ความพรอมรับผดิ (Accountability Index) 74.12 สูง 73.30 สูง 88.93 สูงมาก 
3  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  
    (Corruption – Free Index) 

99.20 สูงมาก 88.81 สูงมาก 59.24 ปานกลาง 

4  วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture 
Index) 

70.89 ปานกลาง 51.73 ปาน
กลาง 

72.79 สูง 

5  คุณธรรมการทํางานในหนวยงาน (Work Integrity 
Index) 

76.37 สูงมาก 81.04 สูงมาก 82.16 สูงมาก 

คะแนนภาพรวม ดัชนีคุณธรรมและความโปรงใส 75.70 สูง 76.98 สูง 80.13 สูงมาก 

จะเห็นวาคะแนนประเมินในรอบปประเมิน 2561 จะสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา แตพบวาการประเมินตามดัชนี
ประเมินในดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีคะแนนท่ีลดลงจากปกอน อยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้
มีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานของหนวยงาน ดังนี้ 

1) ขอเสนอแนะจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายใน พบประเด็นท่ีตองพัฒนา 
- ชองทางของหนวยงานท่ีสามารถรองเรียนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีหนวยงานได 
- การใหความสําคัญกับการปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน 
- การตรวจสอบและลงโทษทางวินัยตอเจาหนาท่ีผูกระทําการทุจริตอยางจริงจัง 
- การกํากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไปตามคูมือหรือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ 
2) ขอเสนอแนะจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบประเด็นท่ีตองพัฒนา 

- ชองทางของหนวยงานท่ีสามารถรองเรียนการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีหนวยงานได 
3) ขอเสนอแนะจาก หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence – Based) พบประเด็นท่ีตองพัฒนา 

- หนวยงานควรมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันการรับสินบนอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

- หนวยงานควรมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวของ 
- หนวยงานควรมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริตหรือแผน

ท่ีเก่ียวของ 
 



จากขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสําหรับรอบปประเมิน 2562 มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกประเภท เพ่ือการรวมดําเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและการสื่อสารภายในองคกรอยาง
ท่ัวถึง และใหเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เกิดความสุจริตท้ังระบบการบริหารจัดการท้ัง
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการตอเนื่องจากป 2561 ดังน ี

5.1  สรางความเขาใจในเรื่องคุณธรรมและความโปรงใส การทุจริตและการขัดกันดวยผลประโยชน โดย
เรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน ป.ป.ช. มาใหความรูความเขาใจในทิศทางการบริหารงานดวยความโปรงใส ใน
ท่ีประชุมผูบริหารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยทีมบริหาร คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงาน 
นิติกร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 
โดยมีเปาหมายใหมีการถายทอดความเขาใจและแนวทางการปองกันไปสูบุคลากรทุกระดับ  

 

      
 
5.2  การประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซ่ือสัตย สุจริตของอธิการบดี

และทีมผูบริหาร เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2562     
 



     
 
 
 

 
 



 



5.3 จัดตั้งคณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานข้ึน ประกอบดวยคณะกรรมการ 
2 ชุด คือ  
  1) คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยคณบดี จํานวน 10 คน 
เพ่ือใหมีหนาท่ีกําหนดนโยบายดานคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  กําหนดแนวทาง สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  และอํานวยความสะดวก 
และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจํารอบปประเมิน   
 2) คณะกรรมการเฉพาะกิจ สําหรับการประเมินประจํารอบปประเมิน ประกอบดวย รองอธิการบดีฝาย
บุคคลและผูแทนจากหนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน สํานักงานภายในสํานักงานอธิการบดี สภาคณาจารย และ
หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีดําเนินการ ประสานงานและเตรียมความพรอมใน
การประเมินประจํารอบปประเมิน ตามกําหนดการ รูปแบบ วิธีการประเมิน หลักเกณฑและขอมูลตางๆ ในการ
ประเมินฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค สรุปรายงานผลการประเมิน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
อํานวยการ  
 คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมรวมกันและหาแนวทางเตรียมการรองรับการประเมิน ป 2562 รวมท้ัง
พิจารณาแผนการปองกันและปราบปรามทุจริตของมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2562  
 5.4  จัดทําแผนปองกันและปราบปรามทุจริตประจําป 2562 – 2565 โดยผานความเห็นชอบของผูบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยนําขอเสนอแนะจากการ
ประเมิน ITA ปกอนมาเปนประเด็นในการดําเนินการ 

5.5 ใหมีการทบทวนหลักปฎิบัติจรรยาบรรณ (Code of Conduct) จัดทําคูมือเลมใหมเพ่ือใหประชาคม 
เขาใจมากข้ึน (อยูระหวางการดําเนินงาน) 

5.6 จัดทําปรับปรุงเว็บไซตใหเปนสาธารณะมากข้ึน เพ่ือใหขอมูลตางๆ ไปสูภาคประชาชนและ
ผูรับบริการ  

5.7 ปรับปรุงและกํากับการบริหารจัดการภายในใหสอดคลองรองรับการเปนองคกรแหงคุณธรรมและ
ความโปรงใส เชนบูรณการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารบุคคลใหทํางานกันอยาง
สอดคลองกันมากข้ึน  

5.8 ปรับปรุงโครงสรางองคกรภายในให Flat มากข้ึน เพ่ือใหการรายงานผลตอบโจทยตัวชี้วัดไดมากข้ึน 
เนนการตรวจสอบดวย Check & Balance 
 5.9  ใชกลไกการสรางและสงเสริมการปฏิบัติงานดวยความสุจริตผานการประชุม 6+1 Flagship ท้ัง 3 
Track ประกอบดวยการประชุม 6+1 Flagship track 1 สายวิชาการ  การประชุม 6+1 Flagship track 2 สาย
สนับสนุน และการประชุม 6+1 Flagship track 3 ผูมีสวนไดสวนเสีย  
 5.10 กลไกการนําแนวคิดแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาตอยอดกับการศึกษาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ในปการศึกษา 2561 มีรายวิชาท่ีเปดสอนตามแนวทางสุจริต 3 รายวิชาซ่ึงเปนวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
เปนรายวิชาเลือก 2 วิชา ดังนี้ 
   -GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิต 3 นก. 
   -GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3นก. 



   -GEN 212 การพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีสมบูรณดวยวิถีพุทธ 3 นก. 
 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางดานการบูรณาการการเรียนรูของนักศึกษากับโจทยในพ้ืนท่ีในบทบาท Social 
Lab ท่ีตอยอดจากแนวคิดแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
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