
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  จากการตดิตามผลการดาํเนินงานประจําป 2562 เน่ืองจากระยะเวลาท่ีจะตองสงผลการดําเนินงานภายใน 30 มิ.ย. 2562  

คณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA  โดยประสานงานเก็บผลการดําเนินงานตามแผนฯ ตั้งแตตนปงบประมาณ 2562 เปนตนมา ซึ่งบางโครงการ

ยังอยูในชวงการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคท่ีไดจากการติดตามผลการดําเนินงาน พบวาตัวช้ีวัดในการประเมินผลโครงการอาจจะตองใช

เวลาในการวิเคราะหและตองไดรบัความรวมมือในการตอบแบบประเมิน  

        กลไกในการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน  คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ สํานักงานยุทธศาสตร สาํนักงานกิจการนักศึกษา และ

สํานักงานบริหารงานบุคคล รวมกับกํากับติดตาม โดยในแตละโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการจะมผีูรบัผิดชอบ หรือมีการประชุมหลักใน

การติดตามดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยูแลว เชนมีการรายงานผานคณะกรรมการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การประชุม 6+1 

Flagship  โดยรูปแบบการดําเนินการของการกํากับติดตามผลการดาํเนินงานใชกลไก ดงัน้ี   

 

  



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย แผน ผล สรุปผลการดาํเนินงานประจาํป 2562 

1.1 ปรับฐาน
ความคิดทุกภาค
สวนใหมีคานิยม
รวมตานทุจริต 

- โครงการเสริมสรางจิตสํานึก “คน มจธ. สุจริต” 
 และแนวปฏิบัติตนเปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

- โครงการจัดการความรูในองคกร (Knowledge 
Management : KM) กรณีศึกษาการสราง 
ความเขาใจเพื่อไมใหเกิดซํ้า 

- จํานวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการและ
วิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ 

70 N/A - อยูระหวางการเตรียมโครงการ  
- โครงการสรางความเขาใจในกระบวนการทํางานของ   

- โครงการอบรมแนวทางการปองกันทุจริตและ
หลีกเล่ียงผลประโยชนทับซอน โดยผูเชี่ยวชาญ 
จากภายนอก 

- รอยละการรับรูของผูบริหารและบุคลากร 80 80 - จัดบรรยายโดยเชิญคุณอุทิศ บัวศรีผูทรงคุณวุฒิเร่ืองปองกันและปราม
ปราบทุตริตและการขัดกันและผลประโยชนจากสํานักงาน ป.ป.ช. มาให
ความรูกับทีมผูบริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  

- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เร่ือง “คุณธรรม
และความโปรงใส” ใหตระหนักหลักจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน และหลักคุณธรรมและความ
โปรงใสในการประพฤติปฏิบัติตนเปนคนสุจริต 

- จํานวนบุคลากรเขาใหมที่เขารับอบรม มีการรับรู
และปฏิบัติตนตามแนวทาง “คนสุจริต” 

>90 
 
 
 

>90 
 
 
 

- จัดใหมีการบรรยายเร่ืองหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Conduct โดย 
สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อ 
วันที่  7 มี.ค. 2562 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจําป
การศึกษา เร่ือง “จริยธรรมกับชีวิตการเปน
นักศึกษา” 

- จํานวนนักศึกษาใหมทั้งมหาวิทยาลัย  3000 N/A - กําหนดการวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

1.2 สงเสริมบุคคลให
เปน “คนสุจริต” 

- โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหมีคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกร (Core Value) ของ มจธ. 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาใหมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค 

- ผลการประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยม
องคกรของนักศึกษาและบุคลากร (Core Values) 

70 N/A - 7 กค.62 แรกพบมดนอย มีการสอดแทรก Code of Honor อยูระหวางการ
ติดตามประเมินพฤติกรรม  

 - โครงการคูมือ “คนสุจริต” 

 กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองมือและส่ือสนับสนุนการ
ปลูกฝงการทุจริต 

- จํานวนส่ือ/เคร่ืองมือที่ชวยสนับสนุนการปลูกฝง
การทุจริต 
 

2 
 
 

1 - จัดทําส่ือประชาสัมพันธโครงการผานทางมีเดีย  
   

 - รายวิชาการสงเสริมธรรมาภิบาลองคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม Corporate governance 
and social responsibility 

- จํานวนรายวิชาที่มีสาระสําคัญของความสุจริตตอ
รายวิชาทั้งหมด 

 

2% 
 
 

1% 
 
 

3 รายวิชา 
-GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต 3 หนวยกิต. 
-GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หนวยกิต 
-GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณดวยวิถีพุทธ 3 หนวยกิต 

 - โครงการอบรม เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
สําหรับอาจารย/อาจารยที่ปรึกษา/ นักวิจัย และ
นักศึกษาปริญญาเอก 

- จํานวนผูเขารวมโครงการมี 
ความรูความเขาใจ และตระหนักถึงจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

80 รอ
ผล 

- การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษยสําหรับอาจารย/อาจารย
ที่ปรึกษา/ นกัวจิัย และนักศึกษาปริญญาเอก ในป 2562 มีการจัดบรรยาย
เต็มวันทั้งส้ิน 6 คร้ัง มีจํานวนอาจารยเขาฟง 130 คน นักวจิัยและ
นักศึกษาปริญญาเอก 238 คน สําหรับผลสํารวจความรูและความเขาใจอยู
ระหวางการประเมินผล  
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย แผน ผล สรุปผลการดาํเนินงานประจาํป 2562 

 - โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชูบุคคลที่ไดรับรางวัล
และทําชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย /เปนคน
ตนแบบของสังคม 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับยกยองใหเปนตนแบบที่มี
ความซ่ือสัตย สุจริต 

10 >10 - ป 2562  มีขาราชการดีเดน 1 คน  และมีกําลังเก็บรวบรวมบุคคลตนแบบ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดงานวันเชิดชูเกียรติในชวงเดือนสิงหาคม 2562 

 

2.1 ผลักดัน
กระบวนการ
ทํางานใหมี
คุณภาพ โปรงใส
ตรวจสอบได 

- โครงการ 6+1 Flagships 

 Track 1 เนนบุคลากรสายวิชาการรวมใหขอ 
เสนอแนะ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 Track 2 เนนบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ เพื่อเรียนรูรวมกันในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  

 Track 3 เนนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเสนอแนะ 
การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคตามเปาหมาย 
มจธ. 

- จํานวนการประชุมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีการ
สอดแทรกหรือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานอยาง
สุจริต 

- จํานวนการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย 
ภายใตโครงการ 6+1 Flagships 

 

80 
 
 
- 
 

>80 
 
 
- 
 

- ในป 2562 มีการประชุม 6 + 1 Flagships จํานาน  คร้ัง ซ่ึงทุกคร้ังผูบริหาร
จะมีการสอดแทรกเร่ืองแนวทางการบริหารจัดการ หรือแนวปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตนเปนคนสุจริต ดําเนินงานมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใส ตรวจสอบ
ได ดังนี้  

1) เวทีระดมความคิดเห็น ภายใตโครงการ “ทบทวนและวางแผนการดาเนินงาน
โครงการ JMAC” วันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม แมนา รามาดา 
พลาซา กรุงเทพฯ  
2) เวทีระดมความคิดเห็น ภายใตโครงการ “ 6+1 Flagships Track1 ครั งที่ 40 
หัวขอ “SMART People for The Best STI University” วันศุกรที่ 25 
มกราคม 2562 ณ โรงแรม แมนา รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ  
3.) เวทีระดมความคิดเห็น ภายใตโครงการ “ 6+1 Flagships Track1+2 (พิเศษ 
หัวขอ “Organization Transformation: KMUTT Future New Operation 
Model” วันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 ณ Holiday Inn Bangkok กรุงเทพฯ)  
4ป การสัมมนาในหัวขอ “Connected KMUTT : Internal Communication” 
กาหนดจัดขึ นระหวางวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ชวาลัน รี
สอรท จังหวัดนครปฐม เพื่อถายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัย และกาหนดกล
ไกการส่ือสารภายใน สงเสริมการส่ือสารที่มีความสากลและประชาคมมีสวนรวม
ในการส่ือสารภายในใหมีประสิทธิภาพ และชวยสราง Visibility ของ
มหาวิทยาลัย 

 
 - โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

(Productivity Improvement) 
- โครงการปรับปรุงการบริหารขององคกรที่มุงเนน

คุณภาพเชิงรุก (Total Quality Management : 
TQM) 

- จํานวนที่เพิ่มขึ้นของกระบวนงานที่มีการประกาศ 
SLA ตอป 

- รอยละของโครงการที่ดําเนินการตามขอตกลง 
ระดับการใหบริการ SLA ตอโครงการทั้งหมด 

20 
 

5% 

10 
 

 14%   

หนวยงานในสํานกังานอธิการบดี มีการปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน (Work 
Manual) ตามที่กําหนดไวในแผนเปนปจจุบันแลวจํานวน 391 กระบวนงาน 
จากจาํนวนคูมือทั้งส้ิน 585 กระบวนงาน คิดเปนรอยละ 66.84 ซ่ึงในจํานวน
ดังกลาวบางกระบวนงานมีการปรับปรุงการทํางานมาแลวหลายคร้ัง เพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินงานปจจุบัน (อยูระหวางรอดําเนินการและไม
เปล่ียนแปลงจํานวน 134 กระบวนงาน) นําไปสูการประกาศขอตกลงระดับ
การใหบริการ (Service Level Agreement: SLA) จํานวน 86 เร่ือง โดยทุก 
SLA จะมีการสรุปผลการดําเนินงาน และนําเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานฯ 
ตามรอบเวลาที่กาํหนด (ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562) 
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  สานตอการปรับปรุงและพัฒนาคูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) การประกาศขอตกลงระดับ 
การใหบริการ SLA และการแลกเปล่ียนเรียนรู
การทํางานระหวางหนวยงาน เพื่อตอยอดไปส ู 
การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ 

 ทบทวนกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของ (Work 
Flow) และประเมินความเส่ียงดานทุจริตใน
กระบวนการบริหารงาน 

- ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

85 รอผล มีการประชุมติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงคูมือชื่อการประชุมคณะกรรมการ PI 
(Productivity Improvement) ตอเนื่องทุกเดือน เพื่อกํากับการพัฒนา Work 
Flow และการจัดทํา SLA โดยในปนี้เนนกระบวนการทํางานที่โปรงใส 
ตรวจสอบได มีการเพิ่มจุด Check Point ใหเกิดใน Flow งาน  

2.2 พัฒนาระบบการ
ปองกันการ
ทุจริตเชิงรุก 

- โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 ออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร จัดการ ใหนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสนับสนุนการ
ทํางานอยางเหมาะสม เพื่อนํามาวางแผน
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด   

- ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสนับสนุนการทํางาน (Enterprise 
Resource Planning : ERP) 

 

2 3 - อยูระหวางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

 - ทบทวนบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการตาง 
ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลและปองกันทุจริตให
ชัดเจน 

- ทบทวนกระบวนการ 

 สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 ปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต 
- พัฒนาระบบรับเร่ืองราวรองเรียน 

 จัดทํารายงานผลการรองเรียนของมหาวิทยาลัย
ตอสาธารณะ 

- โครงการพัฒนาระบบเว็บไซดเพื่อการส่ือสารงาน
ยกระดับธรรมาภิบาลดวยการนําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตไปสูการปฏิบัติ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมของคณะ/สํานัก/สถาบัน
ที่ตอบสนองโครงการ ITA 

 

20 30 - จัดต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ ITA เพือ่สราง
ความเขาใจคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคม 2562 อยูระหวางการทบทวน
บทบาทหนาที ่ 

- จํานวนเร่ืองรองเรียนลดลงเขาใกล รอยละ 0 10 N/A - เร่ิมตนจัดทําเว็บไซตที่รวมเร่ืองราวการดําเนินการตามแนวทางสงเสริม
ความเปนธรรม โปรงใส ITA เพื่อเปนที่เก็บรวบรวมขอมูลและการ
ประชาสัมพันธการดําเนินงานต้ังแตป 2562 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย แผน ผล สรุปผลการดาํเนินงานประจาํป 2562 

3.1 สรางวัฒนธรรม
การตอตานการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน รวม
สรางสังคมสุจริต
ใหเกิดขึ้นใน
ประชาคม มจธ. 

พิธีประกาศเจตจํานงสุจริต ตอตานทุจริตคอรรับ
ชัน สรางจิตสํานึกองคกร ในวาระที่อธิการบดีพบ
ประชาคม 

- รอยละการรับรูของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 80 
 
 

>80 
 
 

- อธิการบดีรับตําแหนงใหม ประกาศเจตจํานงสุจริตเปนลายลักษณอกัษร 
แจงประชาคมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 และจัดประชุมอธิการบดี
พบปะประชาคม เพื่อแสดงนโยบายในการบริหารงานดวยคุณธรรมและ
ความโปรงใส เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 มีบุคลากรเขารวมฟงบรรยาย
มากกวา 300 คน รวมทั้งการถายทอดไปยังศูนยการศึกษาทั้ง 4 แหง 
วัดจากผลการตอบแบบสํารวจสอบถาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดกิจกรรมบรรยาย  

“แนวทางการดําเนินงานภาครัฐ ตามแนวทางปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอนในองคกร” 

 



จัดใหมีการบรรยายเร่ืองหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ Code of Conduct 

 



พิธีมอบเกียรติบัติและเข็มเชิดชูเกียรติ 

ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2561

 



การเผยแพรความรูและการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

2.1 การฝกอบรมสําหรับอาจารย/นักวิจัย/นักศึกษาปริญญาเอก (อบรมเต็มวัน) จัดโดยสํานักงานวิจัย นวัตกรรมและ

พันธมิตร จํานวน 6 ครั้ง มีผูผานการอบรมจํานวน 368 คน แบงเปน อาจารย จํานวน 130 คน และนักวิจัย/นักศึกษาปริญญาเอก 

จํานวน 238 คน แสดงดังตารางท่ี 2 

 

 ตารางท่ี 2 การฝกอบรมจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย สาํหรับอาจารย/นักวิจัย/นักศึกษาปริญญาเอก (อบรมเต็มวัน)  

(วัน/เดือน/ป) ชื่อการอบรม 
จํานวนผูเขาอบรม 

อาจารย นักวิจัย รวม 

3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับอาจารย/นักวิจัย ครั้งท่ี 1/2561 44 51 95 

11 มกราคม พ.ศ.2561 จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับอาจารย/นักวิจัย ครั้งท่ี 2/2561 33 46 79 

21 มีนาคม พ.ศ.2561 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับอาจารย/อาจารยท่ีปรึกษา/นักวิจยั  

และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งท่ี 3/2561 
20 33 53 

23 เมษายน พ.ศ.2561 Human Research Ethics Training Workshop 4/2018 4 47 51 

10 พฤษภาคม พ.ศ.2561 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับอาจารย/อาจารยท่ีปรึกษา/นักวิจยั 

 และนักศึกษาปรญิญาเอก ครั้งท่ี 5/2561 
17 23 40 

19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยสําหรับอาจารย/อาจารยท่ีปรึกษา/นักวิจยั  

และนักศึกษาปริญญาเอก ครั้งท่ี 6/2561 
12 38 50 

รวม 130 238 368 

 

  

 



 


