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คํานํา 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการ

ท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน ในการนี้ มจธ. จึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2565) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะ
นําไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายของการปองกันและปราบปราม
การทุจริตอยางแทจริง  กอปรกับ มจธ. คาดหวังใหแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริตนี้จะเปน
เครื่องมือท่ีชวยเสริมสรางกระบวนการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล (Governance) 
มีความโปร ง ใส (Transparency)  บุคลากรมีความรับผิดชอบ ท้ังตอหนา ท่ีของตนเอง (Role and 
Responsibility) มีความรับผิดชอบอยางมีนัยยะตอองคกรและสังคม  (Accountability) เกิดวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมีคุณภาพสามารถตรวจสอบและคาดเดาได (Predictability) อยางถูกตองและยุติธรรม 

 
คณะกรรมการสงเสริมดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานฯ 

พฤษภาคม 2562  

 
 

 
  



 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจรติ (พ.ศ. 2562-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 2 
 

สารบญั 
 

 

คํานํา .............................................................................................................................................................. 1 

สารบัญ ........................................................................................................................................................... 2 

บทสรุปผูบริหาร ............................................................................................................................................. 3 

สวนท่ี 1 บทนํา .............................................................................................................................................. 4 
1.1 หลักการและเหตุผล ............................................................................................................................ 4 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน .......................................................................................................... 5 
1.3 เปาหมาย ............................................................................................................................................ 5 
1.4 กระบวนการจัดทําแผน ....................................................................................................................... 5 
1.5 ประโยชนของการจัดทําแผน ............................................................................................................... 6 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการปองกันการทุจริต ................................................................................................... 7 
2.1 ยุทธศาสตรชาติและความเชื่อมโยงบริบทของมหาวิทยาลัย................................................................. 7 
2.2 การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัย ............................................................ 18 
2.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต .................................................................................. 20 

สวนท่ี 3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต .................................................................................................. 21 
3.1 ยุทธศาสตร และมาตรการการปองกันการทุจริต ............................................................................... 21 
3.2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปองกันและปราบปราบการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) ........................ 21 

สวนท่ี 4 การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ................................................................ 28 
4.1 การขับเคลื่อนแผนฯไปสูการปฏิบัติ ................................................................................................... 28 
4.2 การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน .................................................................................. 28 

ภาคผนวก .................................................................................................................................................... 29 
 



 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจรติ (พ.ศ. 2562-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 3 
 

บทสรุปผูบรหิาร 

 
  
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 2565) จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือสรางวัฒนธรรมท่ีดีงาม สรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดภายในมหาวิทยาลัย อยางยั่งยืน โดยมีแนวคิดและ
หลักการสอดคลองกับหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) ซ่ึงเปนมาตรฐานจรรยาบรรณ
ท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยประกาศใชเพ่ือใหประชาคมภายในของมหาวิทยาลัย ไดแก
บุคลากร นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดของมหาวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติและสืบสานวัฒนธรรมองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 เพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จใน
ดานการปองกัน และปราบปรามการทุจริต และปลูกฝงคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนการไมยอมรับ
การทุจริตในทุกรูปแบบเพ่ือประโยชนตอประชาชนของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางและสงเสริมสนับสนุน “คนสุจริต” โดยการเสริมสรางจิตสํานึกใหแกนักศึกษา
และบุคลากรมีจิตสาธารณะ รวมท้ัง ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ผาน
กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ เพ่ือสรางวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริต ใหคน มจธ. มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และมีความ
โปรงใส ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยยดึประโยชนของสวนรวมเปนหลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีหลักปฏิบัติท่ีดีในการบริการ และสอดคลองกับ
หลักธรรมาภิบาล เนนพัฒนากลไกการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ ใหมี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดวยหลักธรรมาภิบาล มีชองทางการรับเรื่องรองเรียน
กรณีการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเขาถึงไดงายยิ่งข้ึน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการเกิดการทุจริต
คอรรัปชั่น 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการอยู และทํางาน
รวมกัน มุงการสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต และสรางแนว
รวมในการปองกันพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร 

สําหรับ กลไกการขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต (พ.ศ. 2562 – 
2565) เปนการขับเคลื่อนตามวงจรคุณภาพ โดยเนนการมีสวนรวม การสรางความเขาใจ การติดตาม
กระบวนการ และการประเมินผลโดยใหทุกสวนงานท่ีเก่ียวของเขามารวมรับรู รับผิดชอบรวมกัน   
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สวนท่ี 1 บทนํา 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 

 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก ประเทศ อุดมศึกษา การปรับเปลี่ยนระบบจากภายนอก ตลอดจน
ปจจัยตางๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรวดเร็ว มีผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
การสรางวัฒนธรรมขององคกรเปนอยางมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมสุจริตซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีผลกระทบตอประเทศ
ในระยะยาว ซ่ึงเปนภาระหนึ่งท่ีมหาวิทยาลัยแตละแหงจะตองรวมกันปองกันและปราบปราม และสรางความ
ตระหนักใหเกิดในสังคมอนาคตตอไป 

การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยางตอเนื่อง ทํา
ใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
มีผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้
วัดภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอร
รัปชันท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International :  IT) พบวา ผล
คะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูท่ี 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 
อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและ
ประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับ
ท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูใน
ระดับสูง 

ท้ังนี้ การแกปญหาการทุจริตเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยจะตองประสานความรวมมือท้ัง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู
ไปพรอม ๆ กัน โดยการปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ 
คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกัน และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกสวน 
กําหนดมาตรการ หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได 
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวบรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) มีภารกิจในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการเรียนรู พัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
และพัฒนาระบบการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ ระบบการเรียนรู และระบบการบริหารงานใหมีคุณภาพ
อยางตอเนื่อง โดย มจธ. ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม 
วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน ในการนี้ มจธ. จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการ
ทุจริต (พ.ศ. 2560 – 2564) ภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผาน
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคและ เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ ตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค
และ เปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 

1)  เพ่ือแสดงเจตจํานงในการปองกันและปราบปรามทุจริตของประชาคม มจธ. 
2)  เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกใหกับบุคลากร ในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดใหเกิดใน

ทุกกระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย โดยตระหนักถึงความสําคัญของผูรับบริการทุกประเภท
และทุกภาคสวน 

3)  เพ่ือเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ   
 

1.3 เปาหมาย 

1) มหาวิทยาลัยมีกลไกการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 

 

1.4 กระบวนการจัดทําแผน 

รูปท่ี  1 แสดงข้ันตอนการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามทุจริต 

 
1) ข้ันตอนการเตรียมการจัดทําแผนฯ 
 จัดประชุมสรางความเขาใจในประเมินประจํารอบป 2562 แกคณะกรรมการฯ (เฉพาะกิจ)  
 แตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงคัดเลือกจากคณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใส 

(เฉพาะกิจ) เพ่ือดําเนินการพัฒนาและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริต 
ประกอบดวยตัวแทนจากคณะ (คณบดี) และผูอํานวยการสํานักงานภายในสํานักงาน
อธิการบดีท่ีเก่ียวของ เชน สํานักยุทธศาสตร สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ และผูท่ีเก่ียวของ 

 ศึกษารูปแบบ และกรอบในการจัดทําแผนการปองกันและปราบปรามทุจริต โดยพิจารณา
จากกรอบแนวทางของสํานักงาน ป.ป.ช.  ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามทุจริตของ
ชาติ ขอเสนอแนะจากการประเมินผลปกอน แนวโนมปจจัยการทํางาน และปจจัยความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เปนตน    
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2) จัดทํา (ราง) แผนการปองกันและปราบปรามทุจริต ประจําป 2562 – 2564 โดยมีการนําเสนอ
กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด และกรอบการดําเนินการ   

3) เสนอแผนการปองกันและปราบปรามทุจริต ประจําป 2562 – 2564 เชื่อมโยงบูรณาการการ
ปฎิบัติการโครงการ/กิจกรรมของแผนการปองกันและปราบปรามทุจริตกับแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัย  

4) จัดใหมีการติดตามผลแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจําป 2562 – 2564 
5) จัดใหมีการจัดทํารายงานผลการปองกันและปราบปรามทุจริต พรอมขอเสนอแนะ 

 

รูปท่ี  2 แสดงกรอบแนวคิดในการกาหนดการปองกันการทุจริต 

 
 

1.5 ประโยชนของการจัดทําแผน 

1) มหาวิทยาลัยมีกลไกการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
2) บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมตอตานการทุจริต 
3) บุคลากรในมหาวิทยาลยัมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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สวนท่ี 2                                                
ยุทธศาสตรการปองกันการทุจริต 

 

2.1 ยุทธศาสตรชาติและความเช่ือมโยงบริบทของมหาวิทยาลัย 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 วันท่ี 20 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กําหนด 2.1) นิยามคําวา “ทุจริตตอหนาท่ี” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามี
ตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้ เพ่ือ
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน  2.2) 
หมวด 4 หนาท่ีของปวงชนชาวไทย มาตรา 50 กําหนดวาบุคคลมีหนาท่ี (10) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  และ 2.3) หมวด 5 กําหนดหนาท่ีของรัฐ ในมาตรา 63 รัฐตองสงเสริม 
สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู 
ตอตาน หรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เนนการปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม การวางระบบ
บริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การตอตาน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของ
ภาครัฐ  

 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ไดพิจารณาและมีมติเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติ วาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือ
จากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและ
ประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” มี
เปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index 
: CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตอง
มีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 
ยุทธศาสตร ดังนี้  
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ยุทธศาสตรท่ี  1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
ยุทธศาสตรท่ี  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  
ยุทธศาสตรท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 
ในเวลาตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2561 เห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลง

แนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรวาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564) สูการปฏิบัติและเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
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สําหรับ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยอาศัยกลไกการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราบทุจริต 
ประจําป 2562 – 2565 โดยมีความสอดคลองกับหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 
และกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)1 มีจุดกําเนิดมาจาก“วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” ซ่ึง
กอตั้งข้ึนในป พ.ศ. 2503 และเปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงแรกท่ีเปลี่ยนสภาพเปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 
ตั้งแตป พ.ศ. 2541 เนนการผลิตบัณฑิต Hands on มุงเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและผลิตบัณฑิตคุณภาพทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขนาดกลาง สรางองคความรูใหมโดยผานการวิจัยและพัฒนา ใหบริการวิชาการ
ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดประสบการณความรูและเทคโนโลยีแกชุมชนสังคมและภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศ  

มจธ. มีพ้ืนท่ีใหบริการ 4 แหง ไดแก มจธ.(บางมด) ตั้งอยูฝงธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนท่ีการ
เรียนการสอนหลักและเปนศูนยกลางบริหารของมหาวิทยาลัย มจธ.(บางขุนเทียน) เปนพ้ืนท่ีสงเสริมการทํางาน
รวมกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยผานกลไกสวนอุตสาหกรรมและเปนหนวยบมเพาะ
เทคโนโลยีและธุรกิจ มจธ.(ราชบุรี) เปนศูนยบริการทางการศึกษาท่ีการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีรูปแบบใหม ท่ี เรียกวา 
Residential College และ ศู นย บ ริ ก า ร
ทางการศึกษาในเมือง หรือเรียกวา KX 
(Knowledge Exchange) เปนพ้ืนท่ีสราง
ร ะบบนิ เ ว ศ ในกา รส ร า ง น วั ต ก ร ร ม 
(Innovation Eco System) ทํ า ใ ห เ กิ ด
บูรณาการท้ังในดานการเรียนการสอน 
วิจัย และบริการวิชาการแกภาคเอกชน 
ชุมชนและสั งคม  มีความเปนนวัตกร 
ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น  Start up เ ป น
ผู ป ร ะกอบการทา งด าน เทค โน โลยี  
ป จ จุ บั น มจ ธ . ผ ลิ ตบัณ ฑิตทา ง ด า น
วิ ศวกรรมศาสตร  วิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีถึงปริญญา
เ อก  ป ล ะป ร ะมาณ  4,000 คน  จ าก
หลักสูตรปกติและนานาชาติ 47 หลักสูตร 
145 สาขาวิ ชา  ใน  11 คณะ/สถาบัน/
บัณฑิตวิทยาลัย (1)  
 

 
  

                                                           
1 Good University Report 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีหนา 4   
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 นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
มจธ. ยึดม่ันตามปรัชญาการกอตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการสงผานภารกิจของ มจธ. จากรุนสู

รุนสืบเนื่องยาวนานกวา 60 ป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในการใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ริเริ่ม ปรับแปลง ถายทอด พัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

>> ปรัชญา (Philosophy)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนมหาวิทยาลัยวิจัย ท่ีเปนท้ังสวนการศึกษา และสวน

อุตสาหกรรม ผลิตบัณฑิตและทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม ทํางานวิจัย พัฒนาและใหบริการ
วิชาการ เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 

>>  ปณิธาน (Resolution) 
“ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และ คุณธรรม ทํางานวิจัย พัฒนาและใหบริการวิชาการ เพ่ือเสริมสราง

เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต” 

>>  วิสัยทัศน (Vision) 
มจธ. มี 5 มุง เปนหลักการสําคัญในการทํางาน (Principle Guideline) ซ่ึงเปนกรอบแนวทางการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน ดังนี้ 
“มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมุงพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสรางสรรค 

และความเปนผูประกอบการ ทําใหเกิดคุณคา นําไปสูการเปลี่ยนแปลงใหสังคมโลกเขมแข็งและยั่งยืน” 

>>  อัตลักษณ (Identity) 
• อัตลักษณท่ีเปนจุดเนนของ มจธ. คือ “บัณฑิตท่ีเกงและดี” 

>>  คานิยม มจธ. (KMUTT Core Values)1

2 
• “เปนมืออาชีพ อยางมีคุณธรรม จริยธรรม (Professionalism and Integrity)” 

มหาวิทยาลัยมีเปาหมายท่ีตองการสรางสังคม มจธ. ให เปนมืออาชีพท่ียึดม่ันและยืนหยัดบนความ
ถูกตอง (Professional & Integrity) เปนผูนําและริเริ่มแนวคิดใหม ๆ อยูเสมอ (Pioneering) ดํารง
ภารกิจท่ีสําคัญ คือ การสรางคน สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนสถาบันท่ีใหความรู และเปนกัลยาณมิตรหรือ
พันธมิตรท่ีดีกับองคกร เพ่ือรวมสรางสิ่งท่ีมีผลกระทบท่ีดีตอสังคมและประเทศชาติ (Collective Impact) 

• มจธ. ยึดม่ันในความเปนมืออาชีพ (Professional) มจธ. เปนผูเชี่ยวชาญ ความชํานาญ รูจริง และ
ลงมือปฏิบัติไดจริง 

• มจธ. ยึดม่ันและยืนหยัดบนความถูกตอง (Integrity) และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
• มจธ. เปนผูนํา และริเริ่มแนวคิดใหม ๆ อยูเสมอ (Pioneer) ภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย คือ 

การสรางคน สรางบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เปนสถาบันท่ีใหความรู 
• มจธ. ทํางานดวยการสรางความรวมมือท้ังภายในภายนอกเพ่ือรวมสรางสิ่งท่ีมีผลกระทบท่ีดีตอ

สังคมและประเทศชาติ (Collective Impact) 

  

                                                           
2
 มติสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 146 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
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มจธ. ไดสรางระบบและกลไกท่ีเก้ือหนุน จนเกิดความเขมแข็งท่ีสั่งสมจนเปนสมรรถนะหลักท่ีจะชวย
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวิสัยทัศน ผานระบบคิด ใหเกิดความคิดริเริ่มและการสราง
นวัตกรรม (Head -Thinking and Innovation/Innovativeness and Initiative) พรอมท้ังศึกษาและฝกฝน
จนเกิดความรู และทักษะการปฏิบัติดานเทคนิค (Hands-Knowledge and Technical Skill/Achieving 
and Deliverability) ใหบรรลุเปาหมายและสามารถสงมอบงานตามคาดหวัง โดยมุงม่ันท่ีจะใหไดผลงานท่ี
เนนคุณภาพ ดวยความอุตสาหะอย างไมลดละ  (Heart-Commitment to Quality Persistence/ 
Perseverance) กลายเปนลักษณะนิสัย (Habit) ของชาว มจธ. ท่ีจะสรางผลงานท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคม 
และชุมชนอยางตอเนื่อง 

 
>>  นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย (KMUTT Policy) 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหาร เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุตาม

เปาหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 ประเด็น ดังนี้ 

1) Quality คือ การดําเนินงานทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต เปนไปตามมาตรฐาน หรือขอกําหนดที่ตองการ และตอบสนองตอความตองการ
และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

2) Relevant Excellence คือ การดําเนินงานที่สรางประโยชนตอลูกคา สงผลกระทบ (Impact) และเกิด
คุณคาตอผลสําเร็จขององคกร รวมไปถึงสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

3) Productivity คือ การดําเนินงานที่ไดผลผลิตมากกวา ภายใตการใชทรัพยากร ไดแก ระยะเวลา แรงงาน 
รวมทั้งอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ เทากันหรือนอยกวา (ประสิทธิภาพ: Efficiency) โดยไดผลงานที่มีคุณภาพตรง
ตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด (ประสิทธิผล: Effectiveness) 

4) Governance คือ การบริหารจัดการที่ด ีตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบดวย หลักนิติธรรม (The Rule of 
Law) หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปรงใส (Accountability) หลักการมีสวนรวม (Participation)        
หลักความ รับผิ ดชอบ  (Responsibility)  และหลั กความ คุ มค า  (Cost-effectiveness or Economy)                  
ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน ขาราชการ และลูกจาง ประพฤติและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม 
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 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระยะยาว 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  
มหาวิทยาลัยไดวางแนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (New Operation Model) ไว 9 ดาน 

โดยท่ีดานท่ี 6 ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) ใหความสําคัญ
ตอการมุงเนนทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยสินขององคกร มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานเปนเชิงรุกท่ีมุง
ตอบสนองความตองการและเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการ มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน
การแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางถูกตอง ทันทวงที และเกิดประสิทธิผล ดวยจิตสํานึกของการเปนเจาของ
ธุรกิจ (Public Entrepreneurship) เนนการทํางานรวมกับเครือขายและพันธมิตร ชุมชนและสังคมท้ังใน
ระดับประเทศและตางประเทศเพ่ือนําสูผลสัมฤทธิ์ไดอยางยั่งยืนและสรางความสุขกับท้ังผูปฏิบัติงานและ
ผูรับบริการ 

ในการบริหารเพ่ือผลักดันใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไวไดใชหลักการของการบริหารองคกรคุณภาพ ซ่ึง 
มจธ. มุงเนนการสรางระบบการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล (Governance) ท่ีมี
ความโปรงใส (Transparency) มีความรับผิดชอบท้ังตอหนาท่ีของตนเอง (Role and Responsibility) และมี
ความรับผิดชอบอยางมีนัยยะตอองคกรและสังคม (Accountability) และสามารถตรวจสอบและคาดเดาได 
(Predictability) ถูกตองและยุติธรรม 

 
 แผนกลยุทธ มจธ. ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในชวงแผนกลยุทธ มจธ. ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2560-2564) มุงเปนมหาวิทยาลัยท่ีพรอมตอความตองการศึกษาของประชาชนและความตองการวิชาการของ
สังคมทุกภาคสวน ภายใตการขับเคลื่อนการบริหารจัดการท่ีดี ดังปรากฏในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 มุงเนน
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติสูการเปน “องคกรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง มีความม่ันคงและยั่งยืน (High 
Performance Organization)” โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางความเปนเลิศในการบริหารภายใต
หลักธรรมาภิบาลท่ีใหความสําคัญกับคุณภาพโดยรวมอยางตอเนื่อง มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีทันสมัยท่ีเชื่อมโยงทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และมีแนวทาง วิธีการหารายไดเพ่ือการพ่ึงตนเอง
อยางม่ังคงและยั่งยืน 
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 หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 
จากอดีตถึงปจจุบันมหาวิทยาลัยไดกําหนดหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 

ซ่ึงเปนมาตรฐานจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหประชาคมภายในของมหาวิทยาลัย ไดแก
บุคลากร นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมดของมหาวิทยาลัยใชเปนแนวปฏิบัติและสืบสานวัฒนธรรมองคกร
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยหลักการของ Code of Conduct มหาวิทยาลัยมุงเนนการสงเสริมใหบุคลากรตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพและสอดคลองตามหลักธรรมาภิบาล อันประกอบดวย 
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักคุณธรรม (Morality) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักการมี
สวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และหลักความคุมคา (Cost-effectiveness 
or Economy) หลักปฎิบัติดานจรรยาบรรณองคกร จึงเกิดข้ึนและจัดทําเปนเอกสารท่ีมีการแจกใหกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรายบุคคล และตอมาจัดทําเปนเอกสารแจกใหกับพนักงานท่ีบรรจุใหม เพ่ือตองการใหเรียนรู
และเขาใจในเจตจํานงของมหาวิทยาลัยท่ีตองการสรางใหบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนคนดี มี
ความซ่ือสัตย โปรงใส มีคุณธรรม จริยธรรม ความเปนมืออาชีพ และเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม 

  
มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและทีมบริหาร ไดประกาศเผยแพรเจตนารมณในการบริหารจัดการกิจการ

ของมหาวิทยาลัย ดวยนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 โดย
ย้ําเตือนถึงการยึดหลักปฎิบัติดานจรรยาบรรณองคกร Code of Conduct  นอกจากนี้ยังมีการแสดงเจตจํานง
สุจริตของอธิการบดีและทีมผูบริหารในการดําเนินงานตางๆ เชน การรายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวมเปนเอกสารเผยแพรผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย และจายแจกใหกับผูรับบริการของ
มหาวิทยาลัย ประกาศแกสาธารณชนเพ่ือทราบประวัติหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ ผาน
เอกสารเหลานี้เผยแพรไปสูประชาชน ผูปกครอง นักศึกษาและผูประกอบการตางๆ ของมหาวิทยาลัย รวมท้ัง
หนวยงานภายนอกท่ีเขามาดูงานของมหาวิทยาลัย    

 ในสวนของบุคลากร เม่ือเขามาเปนพนักงานจะไดรับการเผยแพรและปลูกฝงใหมีแนวคิดและปฏิบัติ
ตนตามแนวทางหลักการของ  Code of Conduct ซ่ึงมีแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณไว 10 ขอท่ีบุคลากร
จะตองปฏิบัติตาม ดังนี้  

1) ปฏิบัตตินอยูในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณองคกร   
2) มีความยุติธรรมและเคารพในสิทธิการกระทําและความคิดเห็นของผูอ่ืน  
3) ต้ังม่ันอยูในจรรยาบรรณในการสอนและการวิจัย  
4) รักษาเสรีภาพทางวิชาการอยางมีความรับผิดชอบ  
5) บริหารจดัการดวยความรับผิดชอบในหนาท่ี   
6) ปกปองและรักษาทรัพยากรของมหาวิทยาลัย   
7) สงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร   
8) การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ความลับ ขอมูลสวนตัวและขอมูลท่ีเปดเผยไดดวยความระมัดระวัง   
9) หลีกเลี่ยงความขัดแยงดานผลประโยชนและขอผูกพัน   

10) สงเสริมและพัฒนาใหเกิดการทํางานอยางสวัสดิภาพปลอดภัยและถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย  
 

  

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
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มหาวิทยาลัยไดพัฒนาหลักปฏิบัติดังกลาวบนฐานของคานิยม (Core value) ขององคกร พนักงาน
และลูกจางตลอดจนประชาคมของมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององคกรท้ัง 10 ขอ  

นอกจากนี้ยังกําหนดโทษของการกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงให
ดําเนินการทางวินัยตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย สําหรับโทษท่ีไมเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ 3 ทาง
ประกอบดวย 

1) ตักเตือน  
2) สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลากําหนด  
3) ทําทัณฑบน  
 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดการกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีถือวาเปนการกระทําผิดวินัยรายแรงไว 5 ขอ ดังนี้ 
1) การนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงมิใชคูสมรส

ของตน 
3) การเรียก รับหรือยอมรับสินบน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ หรือผู

ซ่ีงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น รวมถึงการใชตําแหนงหนาท่ี ชื่อเสียงของหนวยงาน
ไปเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน 

4) การเปดเผยความลับของนักศึกษา ผูรับบริการหรือผูรวมงานท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจาก
ความไววางใจ โดยกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา เพ่ือนรวมงาน หรือผูรับบริการ หรือ
แสวงหาผลประโยชนจากการเปดเผยความลับดังกลาว 

5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง    
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ในสวนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการสอนใหนักศึกษาตระหนักถึงเกียรติและศักด์ิศรีของนักศึกษา 
มจธ. Code of Honors ซ่ึงมีหลักการปลูกฝงนักศึกษาใน 4 ประการ คือ Integrity ยึดม่ันในคุณธรรม ยืนหยัด
บนความถูกตอง  Respect and Care ใหเกียรติและใสใจ ชวยเหลือผู อ่ืนและสังคมเสมอ Continuous 
Improvement พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง Do something ไมดูดาย มหาวิทยาลัยเนนการสรางคุณธรรมใน
นักศึกษา KMUTT student Code of Honor  เนนการสร างบัณฑิต ท่ี มีความเปนคนอยางสมบูรณ  
(Humanization of KMUTT and Its Graduate)  เนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนํ า  มี ศักยภาพในระดับ
นานาชาติ และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมโลก (Good Leader Global Citizens) เพ่ือสรางความเขมแข็งท้ัง
ทางดานวิชาการ และสงเสริมการสรางคนดี มีความซ้ือสัตยและคุณธรรมใหกับประชาคมโลก 

เม่ือพบการกระทําท่ีไมถูกตอง  มหาวิทยาลัยมีประกาศใหประชาคมและนักศึกษาผานชองทางตางๆ 
เชน ผานเว็บไซตของสํานักงานกิจการนักศึกษา ผานการประชุมตางๆ เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  การ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม วันไหวครูของนักศึกษา พิธีประดับเนคไทและอัญเชิญพระมหามงกุฎ และผานการ
ประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในพีธีการตางๆ เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของเหลานั้นไดรวมกันตระหนักและ
หาแนวทางในการปองกันทุจริตตางๆ   
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 ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภายรัฐ เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2559  โดยในป พ.ศ.2561 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินการ
ดําเนินงานของ มจธ. โดยภาพรวมอยูในระดับสูงมาก เทากับรอยละ 80.13 ซ่ึงมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่อง
การจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต พรอมท้ังใหมีการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
ตารางท่ี  1 แสดงผลประเมินจําแนกตามแหลงขอมูล 

แหลงขอมูลของคะแนนการสํารวจ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1) ผูรับบริการหรือผูท่ีมสีวนไดสวนเสยี  
(External - EIT)   

93.85 
(สูงมาก) 

73.83 
(สูง) 

84.03 
(สูงมาก) 

2) กลุมบุคลากรภายใน  
(Internal - IIT) 

76.39 
(สูง) 

79.82 
(สูง) 

80.32 
(สูงมาก) 

3) ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจกัษ  
 (Evidence-based - EBIT) 

53.49 
(ปานกลาง) 

65.91 
(สูง) 

86.36 
(สูงมาก) 

คะแนนภาพรวม 
75.70 
(สูง) 

76.98 
(สูง) 

80.13 
(สูงมาก) 

 

ตารางท่ี  2 ผลการประเมินจําแนกตามดัชนีประเมิน 

ดัชนีประเมิน ป 2559 ป 2560 ป 2561 

1)  ความโปรงใส  
(Transparency Index) 

59.39 
(ปานกลาง) 

82.26 
(สูงมาก) 

94.83 
(สูงมาก) 

2)  ความพรอมรับผิด  
(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)  วัฒนธรรมคณุธรรมในองคกร                              
(Integrity Culture Index) 

70.89 
(ปานกลาง) 

51.73 
(ปานกลาง) 

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 แตพบวา การประเมินตาม

ดัชนีประเมินในดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานมีคะแนนท่ีลดลงจากปกอน อยูในระดับปาน
กลาง ท้ังนี้มีขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการทํางานของหนวยงาน ดังนี้ 
  



 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจรติ (พ.ศ. 2562-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี 17 
 

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

ปฏิบัติงานอยูเสมอ 
2) ขอเสนอแนะจากแบบสํารวจความคิดเห็นผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก พบประเด็นท่ีตองพัฒนา 

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

- หนวยงานควรมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการปองกันการรับสินบนอยาง
ชัดเจนและเปนรูปธรรม 

- หนวยงานควรมีการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนท่ีเก่ียวของ 
- หนวยงานควรมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริตหรือ

แผนท่ีเก่ียวของ 
 

จากขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสําหรับรอบปประเมิน 2562 มหาวิทยาลัยเล็งเห็นถึงความมีสวนรวม
ของบุคลากรทุกประเภท เพ่ือการรวมดําเนินการตามนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพและการสื่อสารภายในองคกร
อยางท่ัวถึง และใหเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เกิดความสุจริตท้ังระบบการบริหารจัดการท้ัง
มหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งคณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ข้ึน ประกอบดวย  

1) คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยคณบดี จํานวน 10 คน 
เพ่ือใหมีหนาท่ีกําหนดนโยบายดานคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  กําหนดแนวทาง สงเสริม สนับสนุนและกํากับติดตามการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการภายในของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  และอํานวยความ
สะดวก และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจํารอบปประเมิน   

2) คณะกรรมการเฉพาะกิจ สําหรับการประเมินประจํารอบปประเมิน ประกอบดวย รองอธิการบดี
ฝายบุคคลและผูแทนจากหนวยงานคณะ สํานัก สถาบัน สํานักงานภายในสํานักงานอธิการบดี สภาคณาจารย 
และหนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการมีหนาท่ีดําเนินการ ประสานงานและเตรียมความ
พรอมในการประเมินประจํารอบปประเมิน ตามกําหนดการ รูปแบบ วิธีการประเมิน หลักเกณฑและขอมูล
ตางๆ ในการประเมินฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค สรุปรายงานผลการประเมิน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการอํานวยการ  
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2.2 การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในมหาวิทยาลัย 

• วัตถุประสงคการประเมินความเส่ียงดานการทุจริต 
การประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยดําเนินการ

เชิงรุก เพ่ือระบุ ประเมิน และทบทวนความเสี่ยงดานการทุจริตขององคกร รวมท้ัง สรางความตระหนักถึง 
ความเสี่ยงดานการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และผลกระทบตอวัตถุประสงคและการดําเนินงานขององคกร เพ่ือให
ม่ันใจวาความเสี่ยงดานการทุจริตไดถูกระบุ และจัดการอยางทันทวงที อยางไรก็ตาม ผูบริหารของทุก
หนวยงานตองใหความรวมมือในการใหขอมูลความเสี่ยงดานการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนในหนวยงานของตน 

 
ในการวิเคราะหความเสี่ยงดานการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยไดวิเคราะหถึงโอกาส

และผลกระทบท่ีจะเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ มีความเสี่ยง 4 ดาน ดังนี้  
1) ดานการเรยีนการสอน  
2) ดานงานวิจัยและนวัตกรรม  
3) ดานการเงินและบัญชี 
4) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 
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2.  ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน
 (Operational Risk)

2.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล S 1.67 2.00 H H H 3

4) การกระทํามิชอบของบุคลากร O 1.67 2 H L H 3

- การทุจริตของบุคลากร - ตนทุนจากการดําเนินคดีความ O 2 2 4

- ชองวางในระเบียบและขอกฎหมาย - ตนทุนจากการตรวจสอบทางวินัย O 2 2 4

- ผูเกี่ยวของเกิดความไมพอใจ O 1 2 2

- การถูกฟองรองที่ศาลปกครอง

  ฯลฯ - สูญเสียเงิน และทรัพยากร
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- คูมือพนักงาน

หนวยงาน/

ผูที่เกี่ยวของ

- ความขัดแยงทางวัตถุประสงคใน

การทํางาน

- คูมือหลักปฏิบัติดานคุณธรรมและ

จริยธรรม (Code of Conduct)

สํานักงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

3. ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ (Financial Risk) F 2.50 2.81 H H H 7

   

 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

  

 

  

 

 

 

   

 

  

  

  

ความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง



หนวยงาน/

ผูที่เกี่ยวของ

    

   

 

     

 

            

          

    

  

 

 

 

   

  

ผลกระทบ/ความเสียหาย ประเภท
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4) Internal control หรือ control point ของการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังไมเขมแข็ง ขาดการ ทบทวน พัฒนา และปรับปรุง สํานักงานคลัง

O,F 2 3 H H H 6

- รายรับลดลง

- ตนทุนจากการดําเนินคดีความ

- ตนทุนจากการตรวจสอบทางวินัย

- การทําธุรกรรมทางการเงิน

- การลงทุน

- การจัดการกับเงินสด

 

 

    

   

  

 

  

 

 

- มีการจัดทําขั้นตอนและกระบวนการ

ปฏิบัติงาน (ผังกระบวนการwork flow) 

และความสัมพันธของกระบวนการตางๆ 

เฉพาะบางภารกิจ หรือไมไดแสดงใหเห็นถึง 

control point ที่ชัดเจน

- มีการกําหนดภาระงานที่ชัดเจน และมีการ

แบงสายการบังคับบัญชาและหนาที่ความ

รับผิดชอบอยางชัดเจน

    

   

 

     

 

            

          

    

  

 

 

 

   

  

   
 

  

  

 

  

 

   

   

 

   

- ผูปฏิบัติขาดความเขาใจ และขาด

การกํากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ตามระบบ/ระเบียบที่กําหนด

- มอบหมายใหพนักงานที่ไมสุจริต

หรือมีปญหาการเงินเปนผูปฏิบัติ

หนาที่ดานการเงิน

- มีการยักยอกเงินสรางความเสียหายแก

ทรัพยสินและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

 

  

  

 

 

    

    

   

4. ความเสี่ยงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
(Compliance Risk) C 2.167 2.833 H H H 6
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4.2 สัญญาและนิติสัมพันธ C 2.333 3 H H H 7

- ตนทุนจริงเกินตนทุนประมาณการ O,C 3 3 9

- ถูกฟองรองจากการดําเนินงาน

- ความสูญเสียตอทรัพยสิน O,C 2 3 6

- สัญญาถูกนําไปใชนอกเขตอํานาจ

- คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอสัญญา O,C 2 3 6

- จัดเก็บสัญญาตางๆ ในที่ปลอดภัย

- สัญญาจัดจาง/จัดซื้อ

- สัญญาความรวมมือดําเนินงาน

- ความผิดพลาดจากการดําเนินการ

ของบุคลากรทําใหเกิดผลเสียตอสัญญา

- การสูญหายของสัญญา ทําใหไม

สามารถบังคับใชสัญญาได

- การปฏิบัติตามกฏหมาย อาทิ การ

บริหารจัดการสัญญาจางที่เกี่ยวกับ

ตัวบุคคล

กลุมงาน

ตรวจสอบ

ภายใน

- ผูขายสงสินคา อุปกรณที่ไมไดมาตรฐาน หรือ

ลาชาจนเกิดความเสียหาย - ปรับระเบียบงานพัสดุ การจัดซื้อจัดจางให

เหมาะสมกับการทํางานสมัยใหม

  

 

    

- เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดซื้อ-จัดจาง

 ประกอบ คูมือนโยบายและการปฏิบัติฯ

- มีการตรวจสอบการดําเนินการภายในเปน

ระยะๆ

   

   

- มีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ

สัญญาตางๆ ของคูสัญญา
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2.3 นโยบายการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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สวนท่ี 3                                                
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

3.1 ยุทธศาสตร และมาตรการการปองกันการทุจริต 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปองกันและปราบปราบการทุจริตโดยไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรและ
มาตราการปองกันและปราบปราบการทุจริต อันเปนหัวใจหลักของการยกระดับมหาวิทยาลัยใหสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน ตามเจตนารมณเชิงกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้ 

มจธ. มุงสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ยกระดับการบริหารใหมีมาตรฐานสากล ท่ีเนนหลักธรรมาภิบาล
ใหทุกภาคสวนบูรณาการการทํางานรวมกันปฏิรูปกระบวนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ 

 เปาหมาย : ประชาคม มจธ. ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปชั่น  
1)  มหาวิทยาลัยมีผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสไมต่ํากวารอยละ 85 
2)  บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  
 
 ยุทธศาสตรการปองกันการทุจริต มจธ. ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางคนสุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางระบบบริหารจัดการงานแบบสจุริต โปรงใส ตรวจสอบได 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางสังคมสุจริต 

 
 ประเด็นยุทธศาสตรการปองกันการทุจริต มจธ. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   สรางและสงเสริมสนับสนุน “คนสุจริต” 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีหลักปฏิบัติท่ีดีในการบริการ 

และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สรางคานิยมในความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการอยู

และทํางานรวมกัน 
 
 ตัวช้ีวัดการปองกันการทุจริต มจธ. 

1) รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2) รอยละของกระบวนการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีการประกาศ SLA 
3) จํานวน “คนสุจริต” ท่ีไดรับการยกยองชมเชยและเปนตนแบบ 
4) ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของมหาวิทยาลัย 
5) รอยละของเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตท่ีลดลง 

 

3.2 โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปองกันและปราบปราบการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2565) 

รายละเอียดตามตารางแแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต มจธ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562–2565 ในหนาถัดไป 
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ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางคนสุจริต 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางและสงเสริมสนับสนุน “คนสจุริต” 
ตัวช้ีวัด 1) จํานวน “คนสุจริต” ท่ีไดรับการยกยองชมเชยและเปนตนแบบ 

กลยุทธ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    2562 2563 2564 2565  

1.1 ปรับฐานความคิด
ทุกภาคสวนใหมี
คานิยมรวมตาน
ทุจริต 

1) ปลูกฝงแนวคิด “คนสุจริต” ใหประชาคม 
มจธ. มีจิตสํานึกสาธารณะ และสามารถ
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตน และ
ผลประโยชนสวนรวมและสรางกระบวน
การกลอมเกลาทางสังคมในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ 

- นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใชในการกลอมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงาน ประยุกตเปนเครื่องมือการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- กําหนดและประกาศนโยบาย มาตรการ
ปองกันทุจริต และบทลงโทษตาง ๆ ให
บุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 

- สรางความเขาใจในเรื่องแนวทางการ
ดําเนินงานของภาครัฐตามแนวทาง
ปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับ
ซอน 
 

- โครงการเสริมสรางจิตสํานึก “คน 
มจธ. สุจริต” และแนวปฏิบัติตนเปน
คนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

- โครงการจัดการความรูในองคกร 
(Knowledge Management : KM) 
กรณีศึกษาการสรางความเขาใจ            
เพ่ือไมใหเกิดซ้ํา 

- จํานวนนักศึกษาและศิษย
เกาท่ีไดรับรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณยกยอง
ในดานวิชาการและวิชาชีพ
ท้ังในระดับประเทศหรือ
นานาชาติ 

70 75 75 80 รองอธิการบดีฝาย
บุคคล และ
สํานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- โครงการอบรมแนวทางการปองกัน
ทุจริตและหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับ
ซอน โดยผูเช่ียวชาญจากภายนอก 

- รอยละการรับรูของ
ผูบริหารและบุคลากร 

80 85 90 90 สํานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
เรื่อง “คุณธรรมและความโปรงใส” 
ใหตระหนักหลักจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน และหลักคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการประพฤตปิฏิบัติ
ตนเปนคนสุจริต 

- จํานวนบุคลากรเขาใหมท่ี
เขารับอบรม มีการรับรูและ
ปฏิบัติตนตามแนวทาง 
“คนสุจริต” 

>90 
 
 
 

>90 
 
 
 

>95 
 
 
 

>95 
 
 
 

สํานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
ประจําปการศึกษา เรื่อง “จริยธรรม
กับชีวิตการเปนนักศึกษา” 

- รอยละนักศึกษาใหมท้ัง
มหาวิทยาลัย  

100 100 100 100 สํานักงานกิจการ
นักศึกษา/คณะ/
สํานักตางๆ 
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กลยุทธ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
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1.2 สงเสริมบุคคลให
เปน “คนสุจริต” 

2) พัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง
สรางสรรคของนักศึกษาและบุคลากรดาน
การปองกันการทุจริต 

- สรางบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความ
เปนคนอยางสมบูรณ (Humanization) 

- โครงการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรใหมีคานิยม และวัฒนธรรม
องคกร (Core Value) ของ มจธ. 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศกึษาให

มีคุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

- ผลการประเมินพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกับคานิยมองคกร
ของนักศึกษาและบุคลากร 
(Core Values) 

70 75 75 80 คณะทํางาน Core 
Value 
 

 - ถายทอดแนวปฏิบัติสุจริต เพ่ือปลูกฝง 
“คนสุจริต” 

- โครงการคูมือ “คนสุจริต” 
 กิจกรรมพัฒนาเครื่องมือและสื่อ

สนับสนุนการปลูกฝงการทุจริต 

- จํานวนสื่อ/เครื่องมือท่ีชวย
สนับสนุนการปลูกฝงการ
ทุจริต 

- รอยละของนักศึกษาและ
บุคลากรท่ีเขารวมโครงการ
การถายทอดคานิยมองคกร 

2 4 6 8 รองอธิการบดีฝาย
บุคคล/สํานักงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 - ยกระดับและพัฒนาความรูเทาทันตอ
สถานการณการทุจริต ผานกลไกการ
พัฒนาหลักสูตรและสอดแทรกสาระของ
ความซื่อสัตยทุจริตและไมโกงลงใน
รายวิชา และในทุกกิจกรรม 

- รายวิชาการสงเสริมธรรมาภิบาล
องคกรและความรับผิดชอบตอ
สังคม Corporate governance 
and social responsibility 

- จํานวนรายวิชาท่ีมี
สาระสําคญัของความสุจริต
ตอรายวิชาท้ังหมด 

 

2% 
 
 

5% 
 
 

10% 
 
 

10% 
 

 

คณะ สถาบัน และ
สํานัก 

 - โครงการอบรม เรื่อง “จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษยสําหรับอาจารย/
อาจารยท่ีปรึกษา/ นักวิจัย และ
นักศึกษาปริญญาเอก 

- จํานวนผูเขารวมโครงการมี
ความรูความเขาใจ และ
ตระหนักถึงจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

80 85 90 90 งานจริยธรรมการวิจัย 
สํานักงานวิจัย 
นวัตกรรมและ
พันธมิตร มจธ. 

 - ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีเปนคนดี มี
ความซื่อสัตยสุจริตและเปนแบบอยางท่ีดี 

- โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชูบุคคลท่ี
ไดรับรางวัลและทําช่ือเสียงให มจธ. 
/เปนคนตนแบบของสังคม 

- จํานวนบุคลากรท่ีไดรับยก
ยองใหเปนตนแบบท่ีมีความ
ซื่อสัตย สุจริต 

10 10 10 10 รองอธิการบดีฝาย
บุคคล/สํานักงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

http://www.ethics.kmutt.ac.th/
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ยุทธศาสตรท่ี 2  สรางระบบบริหารจัดการงานแบบสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สรางคานิยมในความซื่อสตัยสุจรติ มีหลักปฏิบัติท่ีดีในการบริการ และสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 1) รอยละของกระบวนการทํางานท่ีโปรงใส ตรวจสอบได มีการประกาศ SLA 

2) รอยละคะแนนประเมิน ITA 
กลยุทธ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    2562 2563 2564 2565  
2.1 ผลักดันกระบวนการ

ทํางานใหมีคุณภาพ 
โปรงใสตรวจสอบได 

1) สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการกลอม
เกลาทางสังคมเพ่ือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

- ผลักดันแนวทางการบริหารจัดการงาน
อยางมีคุณภาพบนพ้ืนฐานปลอดทุจริต 
รวมท้ังเสริมสรางความเขาใจในแนวทาง
ปองกันการทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

- ขยายผลนโยบายการทํางานดวยความ
สุจริตผานการประชุม การปฏิบัติงาน
ประจําดานตาง ๆ หรือเครือขายการ
ทํางาน 6+1 Flagship เพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัต ิ

- โครงการ 6+1 Flagships 
 Track 1 เนนบุคลากรสายวิชาการ

รวมใหขอเสนอแนะ แนวทางใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย  
 Track 2 เนนบุคลากรสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ เพ่ือ
เรียนรูรวมกันในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  
 Track 3 เนนผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือเสนอแนะการพัฒนาบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามเปาหมาย มจธ. 

- จํานวนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีการ
สอดแทรกหรือ
ประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานอยางสุจริต 

- จํานวนการพัฒนาระบบ
บริหารมหาวิทยาลัยภายใต
โครงการ 6+1 Flagships 

 

80 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝาย
ตางๆ และคณบดี/
ผอ.สํานัก-สถาบัน
ตางๆ 

 2) กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานคุณภาพบน
พ้ืนฐานปลอดทุจริตท่ัวท้ังองคกร 

- สรางกลไกการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
โดยผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

- ประกาศ (Service Level Agreement : 
SLA) กระบวนงานบริหารจัดการตาม
ภารกิจใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได 

- โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางาน 
(Productivity Improvement) 

- โครงการปรับปรุงการบริหารของ
องคกรท่ีมุงเนนคุณภาพเชิงรุก 
(Total Quality Management : 
TQM) 

- จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของ
กระบวนงานท่ีมีการ
ประกาศ SLA ตอป 

- รอยละของโครงการท่ี
ดําเนินการตามขอตกลง
ระดับการใหบริการ SLA 
ตอโครงการท้ังหมด 

20 25 30 35 รองอธิการบดีฝายฯ
ตางๆ ผอ.
สํานักงาน 
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 3) พัฒนากระบวนการทํางานดานการปองกัน
การทุจริตเขาสูการทํางานเชิงรุกสามารถ
ปองกันการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ 

- กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงดาน
ทุจริตในกระบวนการทํางานตามภารกิจ 

- สรางความโปรงใสผานระบบการควบคุม
ภายใน 

- มีการบูรณาการการทํางานท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันการทุจริตเพ่ือใหเกิดความ
เขมแข็งท้ังองคกร 

 สานตอการปรับปรุงและพัฒนาคู
มือปฏิบัติงาน (Work Manual) 
การประกาศขอตกลงระดับการให
บริการ SLA และการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการทํางานระหวางหนวย
งาน เพ่ือตอยอดไปส ูการกําหนด
มาตรฐานการใหบริการ 
 ทบทวนกระบวนการทํางานท่ี

เก่ียวของ (Work Flow) และ
ประเมินความเสี่ยงดานทุจริตใน
กระบวนการบริหารงาน 

- ผลคะแนนระดับคุณธรรม
และความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ 

>80 >85 >90 >90 คณะกรรมการ
สงเสริมคณุธรรม
และความโปรงใส 
 

2.2 พัฒนาระบบการ
ปองกันการทุจริต
เชิงรุก 

4) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระบบบริหารงาน เพ่ือลดข้ันตอน หรือ 
กระบวนการใชดุลยพินิจของบุคลากร 

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

- พัฒนากลไกการปองกันการทุจริตใหเทา
ทันตอสถานการณการทุจริต 

 

- โครงการปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 ออกแบบและพัฒนาระบบบริหาร 

จัดการ ใหนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสนับสนุนการ
ทํางานอยางเหมาะสม เพ่ือนํามา
วางแผนทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัยใหเกิดประโยชน
สูงสุด   

- ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชสนับสนุน
การทํางาน (Enterprise 
Resource Planning : 
ERP) 

 

2 3 4 5  
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กลยุทธ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    2562 2563 2564 2565  

 5) รวมกันผลักดันใหเกิดระบบคุณธรรมและ
ความโปรงใสอยางถวนท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

- พัฒนาระบบ กลไกการรับเรื่องรองเรียนสู
สาธารณะใหมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

- ทบทวนบทบาทและหนาท่ีของ
คณะกรรมการตาง ๆท่ีเก่ียวของกับ
การกํากับดูแลและปองกันทุจริตให
ชัดเจน 

- ทบทวนกระบวนการ 
 สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 
 ปองกันเพ่ือไมใหเกิดการทุจริต 

- พัฒนาระบบรับเรื่องราวรองเรียน 
 จัดทํารายงานผลการรองเรียนของ

มหาวิทยาลัยตอสาธารณะ 
- โครงการพัฒนาระบบเว็บไซดเพ่ือ

การสื่อสารงานยกระดับธรรมาภิ
บาลดวยการนําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามทุจริตไปสู
การปฏิบัติ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ของคณะ/สํานัก/สถาบันท่ี
ตอบสนองโครงการ ITA 

 

20 30 40 50 รองอธิการบดีฝาย
บุคคล สํานักงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- จํานวนเรื่องรองเรียนลดลง
เขาใกล รอยละ 0 

10 8 5 5 คณะ สถาบัน และ
สํานัก 
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แผนปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี
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ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางสังคมสุจรติ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  สรางคานิยมในความซื่อสตัยสุจรติ มีคณุธรรมและจริยธรรม ในการอยูและทํางานรวมกัน 
ตัวช้ีวัด  1) รอยละของบุคลากรท่ีมีสวนรวมและรับรูในกิจกรรมสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ แนวทาง/มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
    2562 2563 2564 2565  

3.1 สรางวัฒนธรรมการ
ตอตานการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน 
รวมสรางสังคม
สุจรติใหเกิดข้ึนใน
ประชาคม มจธ. 

1)  สรางความเขาใจในนโยบายการ
บริหารงานมหาวิทยาลยัดวยเจตจาํนง
สุจรติ 

- กําหนดและประกาศนโยบายในการ
บริหารงานมหาวิทยาลัยดวยเจตจํานง
สุจริต 

 

พิธีประกาศเจตจํานงสุจริต ตอตาน
ทุจริตคอรรับชัน สรางจติสํานึก
องคกร ในวาระท่ีอธิการบดีพบ
ประชาคม 

- รอยละการรับรูของ
บุคลากรท้ังมหาวิทยาลัย 

80 
 
 

85 
 
 

90 
 
 

90 
 
 

อธิการบดี/รอง
อธิการบดีฝาย
บุคคล สํานักงาน
บริหารทรัพยากร
บุคคล และสภา
คณาจารย 

3.2 เสรมิสรางการมี
สวนรวม และ
บูรณาการของทุก
ภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการทุจริต 

2)  เสรมิสรางพลังการมสีวนรวมของ
ประชาคม มจธ. และบูรณาการทุกภาค
สวนเพ่ือตานการทุจริต 

- สรางความตื่นตัวในการแสดงออกตอ
เหตุการณทางสังคมท่ีผิดตอจริยธรรมทาง
สังคม และผลักดันใหเกิดการลงโทษทาง
สังคมบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงและ
เหตุผล 

โครงการขับเคลื่อน ประชาคม มจธ. 
ใสสะอาด ปราศจากคอรรัปช่ัน 

- รอยละของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม ท่ีมีสวน
รวมในการผลักดันใหเกิด
สังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

50 60 70 80 สํานักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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สวนท่ี 4  

การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 
 

4.1 การขับเคล่ือนแผนฯไปสูการปฏิบัติ 

มหาวิทยาลัยตระหนักถึงการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ในการทํางานทุกระดับตั้งแตระดับกลยุทธไปสูการปฏิบัติในระดับบุคคล ตลอดจนการติดตามผล
และนํามาปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สูการเปนมหาวิทยาลัยแหง “คุณภาพ” และสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหมหาวิทยาลัยกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัย                  
ชั้นนําได จะตองอาศัยแรงขับเคลื่อนและการมีสวนรวมจากบุคลากรทุกระดับ เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยท่ีผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ สรางสรรคงานวิจัยและใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

ในสวนของแแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี นั้น 
มหาวิทยาลัยมีการถายทอดแผนสูการปฏิบัติ และมีการกระจายเปาหมายลงสูระดับหนวยงาน และระดับ
ปฏิบัติการโดยตรง เปนผูดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยยึดหลักการมีสวนรวม ตลอดจนใชกลไกการ       
บูรณาการ และสรางเครือขายหรือคลัสเตอรการทํางานรวมกัน เพ่ือผลักดันการดําเนินงานใหไดตามแผนท่ี
กําหนดไว ซ่ึงเนนสรางความรูความเขาใจใหทุกหนวยงานตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขารวมในการ
ผลักดันแผนไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธใหทุกหนวยงานตระหนักและ
ยอมรับแผน และผลักดันใหทุกหนวยงานนําประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการกระบวนการทํางานของ
หนวยงาน 

 

4.2 การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ ดังนี้  
1)  รายงานผลสําเร็จการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยรายงาน

ผลการดําเนินงานรอบในรอบ 6 เดือน ภายในเดือนเมษายน รอบ 9 เดือน ภายในเดือนกรกฎาคม 
และสิ้นสุดปงบประมาณ ภายในเดือนตุลาคม ตามแบบรายงานในภาคผนวก 

2)  รายงานปญหา อุปสรรค ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ภาคผนวก  
 

 

• ข้ันตอนการประเมินความเส่ียงดานการทุจริต 
โดยการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริตประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 :  การเตรียมการเพ่ือกําหนดเกณฑการวัดความเสี่ยงในดานผลกระทบ (Impact) และ

โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood of Occurrence) รวมท้ังกําหนดระดับความเสี่ยงท่ี
องคกรยอมรับได (Risk Appetite)  

ข้ันตอนท่ี 2 :  การระบุความเสี่ยงดานการทุจริต สาเหตุหลักของความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยง ตลอดจน การวิเคราะหความรุนแรงและโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงกอนคํานึงถึง
มาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยู  

ข้ันตอนท่ี 3 :  การประเมินระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยูในปจจุบัน การวิเคราะหความรุนแรงและ
โอกาส ท่ีจะเกิดความเสี่ยงหลังจากมีมาตรการควบคุมภายในปจจุบัน 

ข้ันตอนท่ี 4 : การจัดหามาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงลงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับได หากมาตรการ 
ควบคุมภายในท่ีดําเนินงานอยูในปจจุบันไมเพียงพอตอการปองกันความเสี่ยงดานการ
ทุจริต  

ดังนั้น ผูบริหารจึงควรกําหนดใหกลุมงานตรวจสอบภายในเปนผูใหคําปรึกษาแกผูบริหารสําหรับการ
ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต และมอบหมายใหสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนผูรวบรวมผลการ
ประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต เพ่ือจัดทําเอกสารความเสี่ยงดานการทุจริตขององคกร ซ่ึงครอบคลุมถึง
แผนภาพความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk Profile) และทะเบียนความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk 
Register) ตลอดจน ทําหนาท่ีติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง เพ่ือนําเสนอตอผูบริหาร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจธ. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการหรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

• ลักษณะการทุจริตขององคกร 
1) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
2) สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตท่ีเ กิดจากการทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี   

การจัดซ้ือจัดจางและการเงินการคลัง 
3) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5) อ่ืน ๆ 

  

http://www2.kmutt.ac.th/thai/con_us/con_weblink.html#audit
http://www.hrm.kmutt.ac.th/
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• สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกร 
1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แตพบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึน จากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูง
ก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา        
การทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึนโดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบาย  ท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 

• ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบน 
แกเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบันพบวาคนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด
ผลประโยชนสวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต เปนยก
ยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ี
ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปน 
คนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรง
กลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
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หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร 

1. พระราชบัญญัติ ขอกําหนด และประกาศท่ีเก่ียวของกับการแบงสวนงาน 
2. ขอบังคับเก่ียวกับสภามหาวิทยาลัย 
3. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
4. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการสรรหาผูบริหาร 
5. ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ เก่ียวกับการเงิน การพัสดุ และการตรวจสอบ 
6. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย จรรยาบรรณของขาราชการ พ.ศ.2553 
7. ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย จรรยาบรรณของพนักงานและลูกจาง พ.ศ.2553 
8. หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส: หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 
10. ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีวาดวย จรรยาบรรณของขาราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2557 
11. นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน 
12. Announcement of KMUTT on Moral and Management Transparency Policy in KMUTT 
13. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัต ิ 
14. แนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย มจธ. (SOP KMUTT-IRB) 

http://www2.kmutt.ac.th/thai/Act/act_1.html
http://www2.kmutt.ac.th/thai/Act/act_2.html
http://www2.kmutt.ac.th/thai/Act/act_3.html
http://www2.kmutt.ac.th/thai/Act/act_4.html
http://www2.kmutt.ac.th/thai/Act/act_5.html
http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/go-ethics-rules.pdf
http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/ge-ethics-rules.pdf
http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/code-of-conduct.pdf
http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/CODE-OF-CONDUCT/html/index.html
http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/2557-conduct.pdf
http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/2562TH-KMUTT-Moral-Management-Transparency-Policy.pdf
http://www2.kmutt.ac.th/thai/abt_history/info_conduct/2562EN-KMUTT-Moral-Management-Transparency-Policy.pdf
https://www.google.com/url?client=internal-uds-cse&cx=005236331039591302531:pxkpltlk940&q=https://www.kmutt.ac.th/rippc/nrct59/18a9.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwi7nbv9qfbiAhVNSX0KHV5MD8gQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw3DAGeFf5h9oAb3GGjJayBl
http://www.ethics.kmutt.ac.th/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/SOP.pdf
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