
 
 

 
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 2563 
(1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
 

  สาระสำคัญ 
   

สวนที่  1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

   
                สวนท่ี 2  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน) 

 

  

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย แผน ผล สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563 งบประมาณที่ใช 

1.1 ปรับฐานความคิดทุก
ภาคสวนใหมีคานิยม
รวมตานทุจริต 

 โครงการเสริมสรางจิตสำนึก “คน มจธ. สุจริต” 
 และแนวปฏิบัติตนเปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 จำนวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
และวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ 

70 N/A ถายทอดการเปนคนสุจริตผานการเรียนการสอนของอาจารย และ
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ใชงบปกติ 

 โครงการอบรมแนวทางการปองกันทุจริตและบริหาร
จัดการตามเกณฑ ITA  โดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

 รอยละการรับรูของผูบริหารและบุคลากร 80 - ไดเรียนเชิญคุณชนิดา อาคมวัฒนามาบรรยาย และตองยกเลิก
เนื่องจากสถานการณโควิด 19  

- 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เร่ือง “คุณธรรมและ
ความโปรงใส” ใหตระหนักหลักจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน และหลักคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ประพฤติปฏิบัติตนเปนคนสุจริต 

 จำนวนบุคลากรเขาใหมที่เขารับอบรม มีการ
รับรูและปฏิบัติตนตามแนวทาง “คนสุจริต” 

>90 
 
 
 

>90 
 
 
 

จัดโครงการ 2 คร้ัง  
1) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรมศึกษาดูงาน พื้นที่

การศึกษาของ มจธ. (มจธ.บางขุนเทียน / KX / มจธ.ราชบุรี) มี
ผูเขารวม จำนวน 45 คน (เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562) เปนการ
ผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกับบุคลากรใหม   

2) กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่การทำงานบริการวิชาการ เพือ่ชุมชน
และสังคม ของมจธ. จำนวน 3 พื้นที ่คือจังหวัดเชียงใหม จังหวัด
นาน และจังหวัดสกลนคร (ชวงเดือนธันวาคม 2562 - 
กุมภาพันธ 2563) มีผูเขารวม จำนวน 41 คน  นำทีมกจิกรรม
โดยอธกิารบดี ดูเอกสารสวนที่ 2 หนา 7 
 

 
49,623 

 
 
 

378.196 
 
 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจำปการศึกษา 
เร่ือง “จริยธรรมกับชีวิตการเปนนักศึกษา” 
 

 จำนวนนักศึกษาใหมทั้งมหาวิทยาลัย 3000  โครงการเร่ิมเดือน สิงหาคม 2563 - 

 โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหมีคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกร (Core Value) ของ มจธ. 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาใหมีคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 
 

 ผลการประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
คานิยมองคกรของนักศึกษาและบุคลากร 
(Core Values) 

70 - 
 
- 

โครงการเร่ิม เดือนกรกฎาคม 2563 
สรุปผลการจัดทำคูมือ Code of Conduct ของบุคลากร   
ดูเอกสารสวนที่ 2 หนา 20  

 
- 

1.2 สงเสริมบุคคลใหเปน 
“คนสุจริต” 

 โครงการคูมือ “คนสุจริต” 

 กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองมือและส่ือสนับสนุนการ
ปลูกฝงการทุจริต 

 จำนวนส่ือ/เคร่ืองมือที่ชวยสนับสนุนการปลูกฝง
การทุจริต 
 

2 
 
 

2  จัดทำส่ือประชาสัมพันธโครงการผานทางมีเดีย และเว็บไซต ITA 
เตรียมการยกรางจัดทำส่ือ CODE OF CONDUCT    
ใชงบประมาณประชาสัมพันธประจำป 2563  
ดูเอกสารสวนที่ 2 หนา 20 

       - 

  รายวิชาการสงเสริมธรรมาภบิาลองคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม Corporate governance and 
social responsibility 

 จำนวนรายวิชาที่มีสาระสำคัญของความสุจริต
ตอรายวิชาทั้งหมด 
 
 

2% 
 
 

   - 
 

อยูระหวางการสำรวจรายวิชา ป 2563  - 



กลยุทธ             โครงการ/กิจกรรม          ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย แผน ผล             สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563 งบประมาณที่ใช 
  โครงการอบรม เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย

สำหรับอาจารย/อาจารยที่ปรึกษา/ นักวิจัย และ
นักศึกษาปริญญาเอก 

 จำนวนผูเขารวมโครงการมี 
ความรูความเขาใจ และตระหนักถึงจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

80 144 การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษยสำหรับอาจารย/
อาจารยที่ปรึกษา/ นักวิจยั และนักศึกษาปริญญาเอก ในป 2563 
มีการจัดบรรยายเต็มวันโดย สำนกังานวจิัย นวัตกรรมและ
พันธมิตร จำนวน 2 คร้ัง มีผูผานการอบรมจำนวน 144 คน 
แบงเปน อาจารย จำนวน 72 คน และเจาหนาที่/นกัวจิัย/
นักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 72 คน จดัเมื่อวันที 19 พฤศจกิายน 
พ.ศ.2562 และวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563  
 

2 คร้ังละ 
ประมาณ 
5,000 บาท 

  โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชูบุคคลที่ไดรับรางวัลและ
ทำชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย /เปนคนตนแบบของ
สังคม 

จำนวนบุคลากรที่ไดรับยกยองใหเปนตนแบบที่
มีความซ่ือสัตย สุจริต 

10 >10  ป 2563  มีขาราชการดีเดน 1 คน  เดือนเมษายน 2563 ไมไดจัด
งานเน่ืองจากเกิดโควดิ 19 
 กำลังเก็บรวบรวมบุคคลตนแบบของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดงานวันเชิด

ชูเกียรติประจำป 2563 
 

- 

  โครงการ 6+1 Flagships 

 Track 1 เนนบุคลากรสายวิชาการรวมใหขอเสนอ
แนะ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 Track 2 เนนบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ เพื่อเรียนรูรวมกันในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  

 Track 3 เนนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเสนอแนะ 
 การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคตามเปาหมาย มจธ. 

 

 จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ ใหมีการ
สอดแทรกหรือประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน
อยางสุจริต 
 จำนวนการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย 

ภายใตโครงการ 6+1 Flagships 
 

80 
 
 
- 
 

>80 
 
 
- 
 

 ในปงบประมาณ 2563 มีการประชุม 6 + 1 Flagships ทุกเดือน 
จำนาน 7 คร้ัง ซ่ึงทุกคร้ังผูบริหารจะมีการสอดแทรกเร่ืองแนว
ทางการบริหารจัดการ หรือแนวปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเปนคนสุจริต 
ดำเนินงานมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  
สำหรับการจัดสัมมนาโครงการประจำป ในปนี้เกิดภาวการณโควิด
19 จึงยังไมมีการจัดสัมมนา 

  
 

งบปกติ 
สำหรับการ 
จัดประชุม 

  สานตอการปรับปรุงและพัฒนาคูมือปฏิบัติงาน 
(Work Manual) การประกาศขอตกลงระดับ 
การใหบริการ SLA และการแลกเปล่ียนเรียนรู 
การทํางานระหวางหนวยงาน เพื่อตอยอดไปสู 
การกําหนดมาตรฐานการใหบริการ 

 ทบทวนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวของ (Work Flow) 
และประเมินความเส่ียงดานทุจริตในกระบวนการ
บริหารงาน 

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 
 

85 รอผล มีการประชุมติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงคูมือชื่อการประชุม
คณะกรรมการ PI (Productivity Improvement) ตอเนื่องทุกเดือน 
เพื่อกำกับการพัฒนา Work Flow และการจัดทำ SLA โดยในปนี้เนน
กระบวนการทำงานที่โปรงใส ตรวจสอบได มีการเพิ่มจุด Check Point 
ใหเกิดใน Flow งาน  
มีคณะกรรมการ ITA มจธ. ติดตามการบริหารจัดการงานใหสอดคลอง
กับแนวทางคุณธรรมและความโปรงใส 
 จัดบรรยายการบริหารความเส่ียงประจำป  
ดูเอสารสวนที่ 2 หนา 9 

 

ใชงบจัดประชุม
ปกติ 

2.1 พัฒนาระบบการ
ปองกันการทุจริตเชิง
รุก 

 ทบทวนบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลและปองกัน
ทุจริตใหชัดเจน 
 ทบทวนกระบวนการ 

 สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 ปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต 

 จำนวนโครงการ/กิจกรรมของคณะ/สำนัก/
สถาบันที่ตอบสนองโครงการ ITA 

20   รวมกันปรับปรุงเว็บไซต ITA  จัดทำเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน 
 เร่ิมตนจัดทำเว็บไซตที่รวมเร่ืองราวการดำเนินการตามแนวทาง

สงเสริมความเปนธรรม โปรงใส ITA เพือ่เปนที่เก็บรวบรวมขอมูล
และการประชาสัมพันธการดำเนินงานต้ังแตป 2562 และตอเนื่อง
ในป 2563  

ใชรวมกับ  
งบปกติ 



 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย แผน ผล สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563 งบประมาณที่ใช 

 ทบทวนกระบวนการ 
 พัฒนาระบบรับเร่ืองราวรองเรียน 

 จัดทำรายงานผลการรองเรียนของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณะ 

 จำนวนเร่ืองรองเรียนลดลงเขาใกล รอยละ 0  
 

-10 N/A  จัดทำมาตรการเร่ืองการจัดการเร่ืองรองเรียน ปรับปรุง
กระบวนการใหชัดเจนขึ้น  ผลป 2562 มีเร่ืองรองเรียนทั้งส้ิน 26 
เร่ือง ป 2563 ถึงปจจุบันมี  13 เร่ือง สรุปวาลูกคารับรูชองทาง
การมีสวนรวมในการรองเรียนมากขึ้น  
 

- 

3.1 สรางวัฒนธรรมการ
ตอตานการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน รวมสราง
สังคมสุจริตใหเกิดขึ้นใน
ประชาคม มจธ. 

 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ตอตานทุจริตคอรรับชัน 
สรางจิตสำนึกองคกร ในวาระที่อธกิารบดีพบ
ประชาคม 

 รอยละการรับรูของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
  วัดจากผลการตอบแบบสำรวจสอบถาม ม ี  
   ผูเขารวมในแตละคร้ัง > รอยละ 80 

80 >80  อธิการบดีและทีมบริหาร พบปะประชาคม ผานโครงการ 
SIT&SIP   
ดูจากเอกสารสวนที ่2 หนา 15-17  

  สวนกลาง  
  30,000 
  คณะตาง ๆ 
  สมทบดวย 



สวนท่ี 2  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 2563 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดทำแผนปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ  2562-
2565 มีการบูรณาการแผนการปองกันการทุจริตประจำปกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนการดำเนินการ
และงบประมาณประจำแตละป เนนการดำเนินการที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติมาตั้งแตตน  
สำหรับกลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยใชการบูรณาการไปกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ผานการทำงานและการติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการ    
ตาง ๆ หลายฝาย เชนคณะทำงานดานคุณธรรมและความโปรงใส ซ่ึงกรรมการจะเปนตัวแทนของบุคลากรใน
คณะ สำนักตาง ๆของมหาวิทยาลัยมีหนาท่ีดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสรวมท้ังการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเนนการกำกับติดตามการ
บร ิหารงานบุคคล คณะกรรมการพัฒนาประส ิทธ ิภาพการทำงาน (Productivity Improvement) 
คณะกรรมการ Core Value คณะกรรมการ 6+1 Flagship Track 1,2,3   
 

การรายงานผลของคณะกรรมการตาง ๆ รายงานผานที่ประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ ซึ่งมี
อธิการบดี รองอธิการบดี และผูบริหารของแตละคณะ สำนัก สถาบัน หรือสำนักงานเปนคณะกรรมการ ใน
รอบหกเดือนหรือหนึ่งป มีกลไกนำเสนองานตอผู บริหารแตละฝาย และรวบรวมเปนรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปของมหาวิทยาลัย   

 
โดยในปงบประมาณ 2563  สามารถสรุปผลการดำเนินการตามแผน (รอบ 6 เดือน) ไดดังนี้ 
1. มีการดำเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต (เปนงานประจำ) เพื่อให

เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) โดยมีการดำเนินงานสงเสริมหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct)    

 หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีคนปจจุบันและทีมบริหาร ไดประกาศเผยแพรเจตนารมณในการบริหาร
จัดการกิจการของมหาวิทยาลัย ดวยนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เมื ่อวันที ่ 4 
กุมภาพันธ 2562 โดยย้ำเตือนถึงการยึดหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร Code of Conduct  และมีการ
แสดงเจตจำนงสุจริตของอธิการบดีและทีมผูบริหารในการดำเนินงานตาง ๆ เชน การรายงานผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมเปนเอกสารเผยแพรผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย และจายแจกใหกับผูรับบริการ
ของมหาวิทยาลัย ประกาศแกสาธารณชนเพื่อทราบประวัติหลักการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ 
ผานเอกสารเหลานี้เผยแพรไปสูประชาชน ผูปกครอง นักศึกษาและผูประกอบการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีเขามาดูงานของมหาวิทยาลัยฯ    
 
        
 

         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


อธิการบดีคนปจจุบัน เนนย้ำใหความสำคัญตอบุคลากร การพัฒนามหาวิทยาลัย การพัฒนาคนของ
มหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพในการทำงาน ยึดม่ันระบบธรรมาภิบาล ผานการอวยพรปใหม 2563 มาถึงบุคลากร
ของ มจธ.   

 

 
 

 ในสวนของบุคลากร เมื่อเขามาเปนพนักงานจะไดรับการเผยแพรและปลูกฝงใหมีแนวคิดและปฏิบัติ
ตนตามแนวทางหลักจรรยาบรรณขององคกร Code of Conduct ผานกิจกรรมการปฐมนิเทศ หรือโครงการ 
On-Boarding Program เพ่ือสรางความเขาใจในหลักการ การปฏิบัติตนเปนคน มจธ. และการระมัดระวังเรื่อง
การกระทำผิดกฎระเบียบในการทำงานตาง ๆ  

การกำหนดโทษของการกระทำผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหดำเนินการทางวินัย
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย สำหรับโทษที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการ 3 ทางคือ 1) ตักเตือน 2) 
สั ่งใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลากำหนด 3) ทำทัณฑบน มหาวิทยาลัยฯ ไดกำหนดการกระทำผิด
จรรยาบรรณท่ีถือวาเปนการกระทำผิดวินัยรายแรงไว 5 ขอดังนี้ 

1) การนำผลงานหรือผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา/เพ่ือนรวมงานซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 
3) การเรียก รับหรอืยอมรับสินบน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ หรือผู

ซี ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที ่นั ้น รวมถึงการใชตำแหนงหนาที ่ ชื ่อเสียงของ
หนวยงานไปเพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน 

4) การเปดเผยความลับของนักศึกษา ผูรับบริการหรือผูรวมงานที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก
ความไววางใจ โดยกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา เพื่อนรวมงาน หรือผูรับบริการ หรือ
แสวงหาผลประโยชนจากการเปดเผยความลับดังกลาว 

5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทำการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง    



 
 เมื ่อพบการกระทำที ่ผ ิดจรรยาบรรณอยางรายแรงหรือเขาขายทุจริต จะนำเสนอเรื ่องไปยัง
คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเพ่ือดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน 

ท้ังนี้ในระหวางการบริหารจัดการประจำป หากมีการรองเรียนพฤติกรรมของบุคลากรผานชองทางการ
รองเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น  มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียน มีขั้นตอนการสอบสวน มี
การประกาศสถิติเรื่องรองเรียน มีแนวทางการปรับปรุงปญหาที่เกิดจากการรองเรียนและนำขอเสนอแนะทุก
ชองทางมาปรับปรุงการทำงาน การบริหารจัดการ และทุกเรื่องราวระดับนโยบาย 

 

ผลการจัดโครงการ On-Boarding Program (Phase 1) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 กิจกรรม
ศึกษาดูงาน พื้นที่การศึกษาของ มจธ. (มจธ.บางขุนเทียน / KX / มจธ.ราชบุรี) มีผูเขารวม จำนวน 45 คน 
(เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562) นอกจากการใหความรูเรื่อง Code of Conduct แนวคิดการทำงานแบบสุจริต 
การตรงตอเวลา การใหขอมูลในการทำงานท่ีเปนจริง ใชขอเท็จจริงและไมบิดเบือนขอมูลในการปฏิบัติงานแลว 
ยังมีการผสมผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกับบุคลากรใหม        

 

  
 

ผลการจัดโครงการ On-Boarding Program (Phase 2)  
กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่การทำงานบริการวิชาการ เพื่อชุมชนและสังคม ของมจธ. จำนวน 3 พื้นท่ี 

คือจังหวัดเชียงใหม จังหวัดนาน และจังหวัดสกลนคร (ชวงเดือนธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ 2563) มี
ผูเขารวม จำนวน 41 คน  นำทีมกิจกรรมโดยอธิการบดี มจธ.  
 

        



 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 และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมโลก (Good Leader Global Citizens) 
เพื่อสรางความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ และสงเสริมการสรางคนดี มีความซื้อสัตยและคุณธรรมใหกับ
ประชาคมโลก 
 เมื่อพบการกระทำที่ไมถูกตอง มหาวิทยาลัย มีประกาศใหประชาคมและนักศึกษาผานชองทางตางๆ 
เชน ผานเว็บไซตของสำนักงานกิจการนักศึกษา ผานการประชุมตางๆ เชน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  การ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม วันไหวครูของนักศึกษา พิธีประดับเนคไทและอัญเชิญพระมหามงกุฎ และผานการ
ประชุมรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกในพีธีการตางๆ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของเหลานั้นไดรวมกันตระหนักและ
หาแนวทางในการปองกันทุจริตตางๆ   
ตัวช้ีวัดความสำเร็จในผลการดำเนินงานนี้คือ ผลการสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในรอบ
ปประเมิน 2562 มหาวิทยาลัยมีผลคะแนนอยูในระดับดีมาก 85.21 ผานเกณฑการประเมิน 
 

2. มหาวิทยาลัยใหความสำคัญและตองการผลักดันงานดานคุณธรรมและความโปรงใส จึงมีการ 
แตงตั้ง คณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใสมาตั้งแตป 2562  เพื่อเปนผูกำหนดนโยบายประสาน
กิจกรรมหรือสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติมายังหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
สำหรับในป พ.ศ. 2563  เพื่อใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความโปรงใส ตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อเพิ่มคุณคา ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ใหดียิ่งข้ึนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางเปนระบบ และเพื่อสราง
คุณภาพ และแสดงความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสม ถูกตองของหลักการและ
นโยบายทางการบัญชี มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน  มหาวิทยาลัยกำลังอยู

ระหวางการรางขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย ธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 
 

3. มหาวิทยาลัยเนนการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติท่ีเนนคุณธรรมและความโปรงใส มีการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางสุจริต มีการจัดบรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยง เนน
การทำงานดวยความโปรงใส ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงกระบวนการทำงานที่สำคัญ มีการแจงย้ำเตือนเรื่อง
การทำงานดวยความสุจริต ทำงานตามขั้นตอน กฎระเบียบที่ถูกตอง และเนนการใหบริการตอลูกคาอยางเทา
เทียม โครงการท่ีดำเนนิการในป 2563 มีดังนี้ 
 
 



 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเส่ียงในยุควิกฤตมหาวิทยาลัย” 
เปนการ On the job training ในงานดานความเสี่ยง ประจำปงบประมาณ 2563 ของหลักสูตรที่ 1 Higher 
Education Institutions (HEIs Risk Management) ของกลุมที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2563 และ
กลุมที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4  
โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารและเปนประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มจธ. กลาวเปดโครงการ พรอมชี้แจงแนวทางนโยบายการบริหารความเสี่ยง มจธ. และไดรับเกียรติ
จากวิทยากรบรรยายใหความรูและแชรประสบการณ 2 ทานดังนี้ ดร.ปฏิภาณ แซหลิ่ม และ ผศ.ดร.กนกพร 
กังวานสงค จากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีวัตถุประสงคของการจัดอบรมฯ เพื่อสรางความรู 
ความเขาใจของกระบวนการบริหารความเสี ่ยงตามมาตรฐานสากล ใหกับผูประสานงานดานความเสี ่ยง 
สามารถนำไปสื่อสารตอใหกับบุคลากรในหนวยงานได ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการสรางวัฒนธรรม ความตระหนัก 
ใหทุกคนในมหาวิทยาลัย เห็นความสำคัญของความเสี่ยงองคกร ทั้งดานการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของคน 
และสามารถจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ มจธ. เนนย้ำการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจากการไม
ประพฤติปฎิบัติตามกฎระเบียบและความประพฤติของบุคลากรในการทำงาน Compliant  ซึ่งจากการประเมิน
ความเสี่ยงในแตละนี้ เปนประเด็นท่ีอยูในระดับต่ำมากท่ีสุด  
 การควบคุมภายในประจำป 2563   

ในป 2563  คณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัย เสนอแนะการบริหารจัดการแกมหาวิทยาลัยใน
การจัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปป 2563  โดยใหคณะสำนัก/สถาบันและสำนักงานในสำนักงาน
อธิการบดีรวมกันจัดทำแผนควบคุมภายในและการปรับปรุงคุณภาพการควบคุมภายในรวมกัน  โดยใหมีการ
นำเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหารของมหาวิทยาลัย จากการประชุมรวมพิจารณาของ
คณะกรรมการประสานบริหาร 3-4 ครั้ง ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562  ถึงเดือนมีนาคม 2563  สรุปผลการระบุ
ความเสี่ยงของสำนักงานอธิการบดี มจธ. ไดเปนประเด็นสำคัญ 6 ประเด็น ซึ่งตองนำประเด็นเหลานี้มาหา
แนวทางในการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในตอไป  
 
 
     



 
 
 

4. การขับเคลื่อนองคกรบริหารจัดการธรรมาภิบาลผานแผนพัฒนาระยะยาว มจธ. แผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับท่ี 12                               

มหาวิทยาลัยฯ ไดวางแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (New Operation Model) ไว 9 ดาน 
โดยท่ีดานท่ี 6 ดานธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ (Governance and Management) มจธ. มุงเนนการ
สรางระบบการบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยอยางมีธรรมาภิบาล (Governance) ที่มีความโปรงใส 
(Transparency) มีความรับผิดชอบทั ้งต อหนาที ่ของตนเอง (Role and Responsibility) และมีความ
รับผิดชอบอยางมีนัยยะตอองคกรและสังคม (Accountability) และสามารถตรวจสอบและคาดเดาได 
(Predictability) ถูกตองและยุติธรรม                                                                                                                          

นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย       
 อัตลักษณ (Identity) ท่ีเปนจุดเนนของ มจธ. คือ “บัณฑิตท่ีเกงและดี”   
 คาน ิยม มจธ. (KMUTT Core Values) ท ี ่ เน นการเป นมืออาชีพ อย างม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม 
(Professionalism and Integrity)”        
                                   

ตัวชี้วัดความสำเร็จผลการดำเนินงาน คือรอยละ 80 ของผลการดำเนินงานในทุกเปาหมาย
บรรลุผลไมมีความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินงานผิดพลาดหรือเกิดการทุจริตระหวางการปฏิบัติงานใน         
แตละเปาหมาย 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การดำเนินการเพื่อปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจำปใหดีขึ้นทุกป เปน
การดำเนินงานตามขอเสนอของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA    
มหาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ

หนวยงานภายรัฐตั้งแตป พ.ศ. 2559  โดยในป พ.ศ.2562 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส อยูใน
ระดับสูงมาก รอยละ 85.21 ซึ่งมีประเด็นที่ตองปรับปรุงในเรื่องการจัดทำแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พรอมท้ังใหมีการกำกับติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 
 



คะแนนผลประเมินจำแนกตามแหลงขอมูล  
แหลงขอมลูของคะแนนการสำรวจ ป 2560 ระดับ ป 2561 ระดับ ป 2562 ระดับ 
1  ผูรับบริการหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย (External - EIT) 73.83 สูง 84.03 สูงมาก 80.19 สูงมาก 
2  กลุมบุคลากรภายใน (Internal - IIT) 79.82 สูง 80.32 สูงมาก 81.21 สูงมาก 
3  ขอมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence-
based - EBIT) 

65.91 สูง 86.36 สูงมาก 91.96 สูงมาก 

คะแนนภาพรวม 76.98 สูง 80.13 สูงมาก 85.21 สูงมาก 

    ผาน  ผาน A 
 
ดัชนีประเมิน ป 2560 ระดับ ป 2561 ระดับ ป 2562 ระดับ 
1  ความโปรงใส (Transparency Index) 82.26 สูงมาก 94.83 สูงมาก  

 
เปลี่ยน 

เปน 10 ตัวช้ีวัด 

2  ความพรอมรับผดิ (Accountability Index) 73.30 สูง 88.93 สูงมาก 
3  ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
(Corruption – Free Index) 

88.81 สูงมาก 59.24 ปานกลาง 

4  วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร (Integrity Culture 
Index) 

51.73 ปาน
กลาง 

72.79 สูง 

5  คุณธรรมการทำงานในหนวยงาน (Work Integrity 
Index) 

81.04 สูงมาก 82.16 สูงมาก 

คะแนนภาพรวม ดัชนีคุณธรรมและความโปรงใส 76.98 สูง 80.13 สูงมาก 85.21 ผาน A 

คะแนนประเมินของ มจธ. ในป 2560 อยูในระดับ 48 จาก 81 หนวยงาน 
 

คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ป 2562 
 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนน 

1 การปองกันการทุจริต 100.00 

2 การปฏิบัติหนาท่ี 87.60 

3 การเปดเผยขอมูล 83.93 

4 การใชอำนาจ 83.54 

5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.95 

6 คุณภาพการดำเนินงาน 82.92 

7 การใชงบประมาณ 80.33 

8 การใชทรัพยสินของราชการ 77.61 

9 การแกไขปญหาการทุจริต 77.01 

10 การปรับปรุงการทำงาน 74.72 
 

ในปประเมิน 2562 มหาวิทยาลัยรวบรวม วิเคราะหขอเสนอแนะ/หมายเหตุจากผลการประเมินภาพรวม 
หนวยงานมีคะแนน IIT อยูในระดับดี (Good)  
บงชี้ใหเห็นวาหนวยงานมีแนวโนมการดำเนินงานที่เปนไปตามหลักการความโปรงใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรสวนใหญยังเชื่อมั่นและแสดงความไววางใจที่มีตอการบริหารงานของผูบริหารที่มุงสู
การปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางมีประสิทธิผล   



 
สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี คือ  
1) ควรปฏิบัติงาน/ใหบริการแกผูมาติดตอทุกคนอยางเทาเทียม  
2) การสรางการรับรูเก่ียวกับแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำป 
3) เปดโอกาสใหบุคลากรภายในหนวยงาน มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ  
4) จัดใหมีชองทางเพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียภายในสามารถแจงเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีมาตรการคุมครองผู
รองเรียน ขอมูลของผูรองเรียนจะตองถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ     
 
ในสวนของ EIT มีคะแนนอยูในระดับดี (Good)  
ชี้ใหเห็นวาประชาชนหรือผูรับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหนวยงานวายึดหลักตาม
มาตรฐาน ข้ันตอนและระยะเวลาท่ีกำหนดไว  โดยมีการใหขอมูลท่ีชัดเจนแกผูรับบริการอยางตรงไปตรงมา ไม
นำผลประโยชนของพวกพองอยูเหนือผลประโยชนสาธารณะ และไมพบวามีการเรียกรับสินบน ทั้งที่เปนเงิน 
ทรพัยสิน และผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีอาจคำนวณเปนเงินได   
สิ่งท่ีควรเปนประเด็นการพัฒนาสำหรับหนวยงานท่ีไดคะแนนในระดับดี โดยควรดำเนินการอยางเขมขนมากข้ึน 
คือ ควรมีการเผยแพรผลงานหรือขอมูลท่ีสาธารณชนควรรับทราบอยางชัดเจน รองลงมาคือการเผยแพรขอมูล
ของหนวยงานที่เขาถึงงาย ไมซับซอน และมีชองทางหลากหลาย นอกจากนี้ ควรพัฒนาการดำเนินงาน/การ
ใหบริการของหนวยงาน โดยเปดโอกาสใหผูรับบริการ ผูมาติดตอหรือผูมีสวนไดสวนเสียเขาไปมีสวนรวมเพ่ือ
ปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการใหเกิดความโปรงใส ปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทำงานใหดีข้ึน  
 
หนวยงานมีคะแนน OIT อยูในระดับดีมาก (Very Good)  
โดยมีการวางระบบที่ดีเพื่อเปดเผยขอมูลตาง ๆ ของหนวยงานใหสาธารณชนไดรับทราบอยางเปนปจจุบัน ซ่ึง
การเผยแพรขอมูลท้ังหมดแสดงถึงความพยายามของหนวยงานท่ีจะปองกันการทุจริตในหนวยงานใหลดนอยลง
หรือไมสามารถเกิดข้ึนได  ท้ังนี้  
หากหนวยงานวางแผนการดำเนินงานในสวนที่ยังมีขอติดขัดอยูบางเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลสาธารณะในชุด
ขอมูลยอยโดยเฉพาะชุดขอมูลดานการบริหารงาน ซ่ึงเปนตัวชี้วัดท่ีพบวายังไมเผยแพรเปนปจจุบันมากท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  นาจะทำใหหนวยงานสามารถยกระดับตนเองสูระดับดีมากไดในอนาคตอันใกล 
 

จากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสำหรับรอบปประเมิน 2562 มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความมีสวน
รวมของบุคลากรทุกประเภท เพื่อการรวมดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพและการสื่อสารภายใน
องคกรอยางทั่วถึง และใหเกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เกิดความสุจริตทั้งระบบการบริหาร
จัดการท้ังมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการ ITA อยางตอเนื่องจากป 2562 ดังนี้ 
5.1  นำผลการประเมิน ITA ป 2562 เสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย แจงเพ่ือรับทราบและขอ 

คำแนะนำในการดำเนินการ โดยอธิการบดี และประธานคณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใส มจธ. 
นำเสนอผลการประเมิน ITA ตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ครั้งที่  243 
วันพุธท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  ท้ังนี้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เสนอใหประเด็นท่ีปรับปรุงใหดีข้ึนในป
ตอไป ดังนี้ 

1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เนนเรื่องคุณธรรมและความโปรงใสใน
สถาบันอุดมศึกษา อาจตองใหความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้น  ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูระหวางจัดทำ 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา ซึ ่งกำหนดใหมี



คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เพื่อกำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลใน
มหาวิทยาลัย             

2) ดานการเปดเผยขอมูล มีตัวชี้วัดยอยท่ี มจธ. ไมไดรับคะแนน เชน การบริหารงาน แผนการดำเนินงาน 
และรายงานผลการดำเนินงานประจำป การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใชจายงบประมาณ
ประจำป และรายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป เนื่องจากลิงคขอมูลไมสามารถเปดได 
ขณะนี้ไดยายไปไวบน cloud services เพื่อใหระบบมีความเสถียรมากขึ้น และยังมีดานการปรับปรุง
การทำงานที่ไดคะแนนนอย เชน การเปดโอกาสใหผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมใน
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ซ่ึงจะนำไปแกไขตอไป   

3) มหาวิทยาลัยอาจหาวิธีสื่อสาร/ประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียทราบ
อยางท่ัวถึง เพ่ือประโยชนในการตอบแบบสอบถามอยางถูกตองและชัดเจนตอไป  
     

5.2 เตรียมการสรางความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือนำไปสูการ 
ปฏิบัติของหนวยงานภายใน มจธ.  โดยติดตอขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. คุณชนิดา อาคม
วัฒนา มาใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยความโปรงใสลงสูการปฏิบัติ ในที่ประชุมผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบดวยทีมบริหาร คณบดี ผู อำนวยการสถาบัน ผูอำนวยการสำนักงาน นิติกร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เปนตน โดยกำหนดจะบรรยายในวันที่ 27 
เมษายน 2563 โดยมีเปาหมายใหมีการถายทอดความเขาใจในแนวทางการปองกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติ 
แตเกิดสภาวการณ COVID19 จึงตองยกเลิกการจัดบรรยาย   
 
 5.3 การจัดประชุมพบปะประชาคมของอธิการบดี เพื่อประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตย สุจริตของอธิการบดีและทีมผูบริหาร หลังจากนั้นยังมีการดำเนินการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อแกปญหาการสื่อสารใหกับบุคลากรภายในในเรื่องการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและความ
เขาใจในเรื ่องการบริหารงานดวยคุณธรรมและความโปรงใส อธิการบดีไดรวมกับสภาคณาจารย มจธ. จัด
โครงการพบปะประชาคมที่เรียกวา SIT&SIP อยางตอเนื่อง เดินสายไปยังคณะตาง ๆ ในปงบประมาณ 2563  
ดังนี้ 

ในป 2563 เปนปที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 60 ป อธิการบดีประกาศนโยบายการบริหาร มจธ. กาวสูป
ท่ี 60 เนนหลักในการทำงานโปรงใส ตรวจสอบได  

 
 
 



 



 
 

 



 
นอกจากนี้ในป 2563 อธิการบดีและทีมบริหารยังเนนการสื่อสาร และการมีสวนรวมผานโครงการ

ตางๆ เพ่ือใหบุคลากรมี Happy Work place มีความสุขกับบรรยากาศในการทำงาน  

 
 



5.4 ผลการกำกับติดตามของคณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานข้ึน 
ประกอบดวยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ  
  1) คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยคณบดี จำนวน 10 
คน เพื่อใหมีหนาที่กำหนดนโยบายดานคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  กำหนดแนวทาง สงเสริม สนับสนุนและกำกับติดตามการปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA)  และอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจำรอบปประเมิน  
 2) คณะกรรมการเฉพาะกิจ สำหรับการประเมินประจำรอบปประเมิน ประกอบดวย รองอธิการบดี
ฝายบุคคลและผูแทนจากหนวยงานคณะ สำนัก สถาบัน สำนักงานภายในสำนักงานอธิการบดี สภาคณาจารย 
และหนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดำเนินการ ประสานงานและเตรียมความ
พรอมในการประเมินประจำรอบปประเมิน ตามกำหนดการ รูปแบบ วิธีการประเมิน หลักเกณฑและขอมูล
ตางๆ ในการประเมินฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค สรุปรายงานผลการประเมิน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการอำนวยการ          
 คณะกรรมการเฉพาะกิจ ไดมีการประชุมรวมกันและหาแนวทางเตรียมการรองรับการประเมิน ป 
2563 รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการติดตามแผน/ผลการปองกันและปราบปรามทุจริตของมหาวิทยาลัย 
ประจำป 2562 และติดตามผลการดำเนินการประจำป 2563 เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2563  และคณะกรรมการ
ดานคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน โดยนำขอเสนอแนะจากการประเมิน ITA ป รวมกันวิเคราะห
ปญหาและจุดออนจุดแข็งจากการประเมินนำมาเปนประเด็นปรับปรุงการดำเนินการ แสดงผลอยูใน O42 และ 
O43             

  
 

                                
 

                      การประชุมเครือขายเลขานุการคณะ เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2563 
                      เพ่ือสรางความเขาใจและรวมผลักดันการสรางระบบ ITA ใน มจธ.  
 

5.5  ใหมีการทบทวนหลักปฏิบัติจรรยาบรรณ (Code of Conduct) จัดทำคูมือเลมใหมเพ่ือใหประชาคม 
เขาใจมากข้ึน  (เอกสารแนบทาย รางคูมือหลักปฏิบัติจรรยาบรรณเลมใหม)  
    
 



5.6  จัดทำปรับปรุงเว็บไซตใหเปนสาธารณะมากข้ึน เพ่ือใหขอมูลตาง ๆ ไปสูภาคประชาชนและ 
ผูรับบริการ ปรับปรุงและกำกับการบริหารจัดการภายในใหสอดคลองรองรับการเปนองคกรแหงคุณธรรมและ
ความโปรงใส เชน บูรณการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารบุคคลใหทำงานกันอยาง
สอดคลองกันมากข้ึน   
         

5.7  ปรับปรุงโครงสรางองคกรภายในให Flat มากข้ึน เพ่ือใหการรายงานผลตอบโจทยตัวชี้วัดไดมากข้ึน  
เนนการตรวจสอบดวย Check & Balance  
       

5.8  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  
     

   5.9  กลไกการนำแนวคิดการนำสังคมสุจริตตอยอดกับการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เนน 
การบูรณาการการจัดการสอนในรายวิชาท่ีเนนบัณฑิตเปนคนดี ซ่ือสัตย สุจริต มีการปรับปรุงหลักสูตรและ 
รายวิชาตลอดปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 (ขอรายงานชวงหลังของป 2563)    



หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร
CODE OF CONDUCT
King Mongkut’s University of Technology Thonburi





สารบัญ

  1    ปฏิบัติตนเปนตนแบบที่ดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
         จรรยาบรรณองคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  2    มีความยุติธรรม และเคารพในสิทธิการกระทำ และความคิดเห็นของผูอื่น

  3    ตั้งมั่นอยูในจรรยาบรรณดานการสอน การวิจัยและการบริการ

  4   ใชเสรีภาพทางวิชาการอยางมีความรับผิดชอบ

  5   บริหารจัดการดวยความรับผิดชอบในหนาที่

  6    ปกปองและรักษาทรัพยากรและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย

  7    สงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติ กฎระเบียบขององคกร

  8    การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ความลับ ขอมูลสวนตัว
         และขอมูลที่เปดเผยไดดวยความระมัดระวัง

  9    หลีกเลี่ยงความขัดแยงดานผลประโยชนและขอผูกพัน

  10  สงเสริมและพัฒนาใหเกิดการทำงานอยางมีสวัสดิภาพ ปลอดภัย
         และถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย

หนา
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29



   1
ปฏิบัติตนเปนตนแบบที่ดี

ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณองคกร

และจรรยาบรรณวิชาชีพ



แนวปฏิบัติ
บุคลากรตองยึดถือปฏิบัติและเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
องคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้

1.   ปฏิบัติตนตามมาตรฐานสูงสุดของหลักปฏิบัติดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
     องคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ผูใตบังคับบัญชา
     ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสีย
2.   ปฏิบัติหนาท่ีท่ีผูกพันกับนักศึกษา ผูรวมงาน และลูกคาของมหาวิทยาลัยใหสำเร็จลุลวง
3.   ปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงองคกรและสวนรวม ไดแก มหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน
     และประเทศชาติ 
4.   มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง รับผิดชอบตอหนาที่ที่มีตอมหาวิทยาลัย
     สังคม ชุมชน และประเทศชาติ   
5.   สื่อสาร ถายทอดหลักปฏิบัติดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณองคกร และ
     จรรยาบรรณวิชาชีพผานการสอน และเปนแบบอยางที่ดี

หลักการ
     คุณธรรม  หมายถึง สภาพคุณงามความดีดานความประพฤติและจิตใจ ที่บุคคล
ควรมุงมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกตองดวยความซื่อสัตยสุจริต ทั้งตอตนเองและผูอื่น รวมถึง
การประพฤติตนใหอยูในกรอบคุณธรรมที่ดีงาม ซึ่งบุคลากร มจธ. ทุกคนตองมีความ
ตระหนักยึดถือเปนหลักปฏิบัติ และปฏิบัติตนเปนตนแบบท่ีดีตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณองคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามมาตรฐานสูงสุดที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีดีและเหมาะสม ธำรงรักษาไวซ่ึงช่ือเสียง
เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย

2



ตัวอยาง
ทานควรมีคุณลักษณะและการปฏิบัติตนอยางไร เพ่ือเปนบุคลากรท่ีพึงประสงคของ มจธ.

1.   บุคลากรตองมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานดวยความขยัน มุงมั่น และพัฒนาตนเอง
     ใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทำงาน
     เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

2.   บุคลากรพึงครองตนเปนตนแบบที่ดีใหกับนักศึกษา และประชาคมที่เกี่ยวของใน
     พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล เชน มีวินัยในการทำงาน มีความ
     ตรงตอเวลา ทำงานดวยความสุจริตตามขั้นตอนที่ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
     และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน การเบียดบังเวลาปฏิบัติงานไปทำ
     ภารกิจสวนตัว หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียตอตนเองและองคกร

คำแนะนำ

3



  2
มีความยุติธรรม

และเคารพในสิทธิการกระทำ
และความคิดเห็นของผูอื่น



1.   ใหความยุติธรรมและเสมอภาค
2.   ทำงานอยางโปรงใส จริงใจ ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได
3.   เคารพผูอื่น และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลในทุกดาน
4.   ไมแสดงพฤติกรรม กอกวน รบกวน รังควาน ขมขู คุกคาม และใชความรุนแรง
5.   ใหการบริการ สิทธิประโยชน และส่ิงอำนวยความสะดวก ตลอดจนโอกาสในการทำงาน
      และการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
6.   สงเสริมการรับฟงความคิดเห็น และใชหลักเหตุผลในการแกไขขอขัดแยง

หลักการ
     มหาวิทยาลัยเคารพในความหลากหลายและความแตกตาง สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
ตองไดรับความคุมครองไมใหถูกละเมิดจากการนำไปใชและเปดเผยขอมูล เพ่ือใหการทำงาน
รวมกันในองคกรเปนไปอยางเรียบรอย ปราศจากความขัดแยงและเปนสุข จำเปนตองมี
ความยุติธรรม เคารพสิทธิและความคิดเห็นสวนบุคคลอยางมีมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน

แนวปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยคาดหวังใหประชาคมยึดถือปฏิบัติตนเม่ือตองทำงานและติดตอกับผูอ่ืน ดังน้ี

5



ตัวอยาง

ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกติดตอเพื่อขอ
ขอมูลสวนตัวของบุคลากร มจธ. ทานมี
แนวปฏิบัติอยางไร

คำแนะนำ
เม่ือใดก็ตามท่ีทานเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
ทานตองคำนึงถึงการปกปองขอมูลน้ันดวย
เพราะขอมูลดังกลาว อาจตกไปอยูในมือของ
บุคคลอ่ืนได ดังน้ัน ทานควรขออนุญาตจาก
บุคคลที่เปนเจาของขอมูลกอนจะเปดเผย
ขอมูลในทุกกรณี

01

หากทานพบเห็นการแสดงพฤติกรรมกอกวน
ขมขู คุกคามตอเพื่อนรวมงานที่เกิดผล
กระทบตอการปฏิบัติงาน และบรรยากาศ
ในการทำงาน ทานควรปฏิบัติอยางไร

คำแนะนำ
ควรรายงานตอผูบังคับบัญชาตนสังกัด
หรือผูบังคับบัญชาของคูกรณี และ/หรือ
แจงศูนยรับเรื่องรองเรียน/รับฟงความ
คิดเห็นของ มจธ. (https://hermes.kmutt.ac.th/

complain/login.aspx) เพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนตอไป

02
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   3
ตั้งมั่นอยูในจรรยาบรรณ

ดานการสอน
การวิจัยและการบริการ



1.   มีจิตวิญญาณในการปฏิบัติหนาท่ีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณองคกร
     อยางเครงครัด
2.   ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ และกาวทันเทคโนโลยีอยางสม่ำเสมอ
3.   วิจัยและบริการวิชาการตามกฎเกณฑดวยความรับผิดชอบ รวมทั้งเผยแพรผลงาน
      อยางมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย และสุจริต
4.   ม่ันใจในความถูกตองของขอมูล การคนพบส่ิงใหม การนำเสนอผลงานท่ีเปนความจริง
      ทั้งหมด
5.   ปกปองสิทธิประโยชนดานทรัพยสินทางปญญาทั้งของสวนตนและมหาวิทยาลัย

บุคลากรตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณองคกร ดังนี้

หลักการ

แนวปฏิบัติ

     บุคลากรตองตั้งมั่นอยูในจรรยาบรรณ ดานการสอน การวิจัย และการบริการโดยตอง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณองคกรอยางครบถวนสมบูรณ ประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑอยางถูกตอง เปนแบบอยางที่ดีของเพื่อนรวมงาน นักศึกษาและผูที่
เกี่ยวของ เพื่อสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิใหกับมหาวิทยาลัย

8



ตัวอยาง
ในการทำวิจัยหรือบริการวิชาการอยางมีจรรยาบรรณวิชาชีพ และจรรยาบรรณองคกร
ทานควรปฏิบัติอยางไร

คำแนะนำ
1.   ในกรณีที่มีการนำผลงานหรือขอมูลที่ไดจากผูวิจัย และ/หรือนักวิชาการอื่นมาใช
     ตองอางอิงถึงเจาของผลงาน หรือแหลงขอมูล/ผลงาน ตามหลักเกณฑการอางอิง
     ที่ถูกตอง

2.   ในกรณีท่ีวิจัยและบริการวิชาการรวมกับผูอ่ืน ตองระบุสัดสวนผลงานของผูรวมงาน
      และกลาวยกยองผูสนับสนุน ผูใหความชวยเหลือตาง ๆ อยางครบถวน ถูกตอง
      ตามหลักเกณฑ

3.   คำนึงถึงและคุมครองความปลอดภัยของมนุษยและทรัพยสิน การจัดการสิ่งแวดลอม
      การจัดการและกระทำตอมนุษยและสัตวทดลองอยางมีมนุษยธรรม และถูกตองตาม
      กฎหมาย
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ใชเสรีภาพทางวิชาการ
อยางมีความรับผิดชอบ

 4



     มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ท้ังอาจารย เจาหนาท่ี และ
นักศึกษามีการใชเสรีภาพทางวิชาการอยางมีความรับผิดชอบ กลาวคือ ในสวนของเสรีภาพ
ทางวิชาการน้ันบุคลากรทุกคนมีเสรีภาพในการศึกษาคนควา การเรียนการสอน และการวิจัย
อยางมีหลักการและเหตุผล สามารถนำส่ิงท่ีศึกษาคนความาเปดเผยเพ่ือประโยชนโดยรวม
แกสังคม และประเทศชาติ สอดคลองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ตามมาตรา 34 ท่ีวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน
การพิมพ การโฆษณา และการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน การจํากัดเสรีภาพดังกลาวจะกระทํามิได
เวนแตโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเฉพาะ เพ่ือรักษาความม่ันคงของรัฐ
เพ่ือคุมครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือปองกันสุขภาพของประชาชน เสรีภาพทางวิชาการยอมไดรับความ
คุมครอง แตการใชเสรีภาพน้ันตองไมขัดตอหนาท่ีของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และตองเคารพและไมปดก้ันความเห็นตางของบุคคลอ่ืน” รวมถึงสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2553
     ท้ังน้ี เสรีภาพทางวิชาการดังกลาว ตองกระทำอยูภายใตความรับผิดชอบของบุคลากรน้ัน
กลาวคือมุงใชเสรีภาพทางวิชาการเพื่อประโยชนสวนรวม ทั้งของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศชาติ ตองกลาแสดงความรับผิดชอบตอผลงานวิชาการหรือความคิดเห็นของตน
ซึ่งไดเผยแพรออกไป

หลักการ

1.  ใชเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองตาง ๆ ท้ังการพูดและการเขียนในเชิงวิชาการ
     การจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย และการนำเสนอผลงานอยางสรางสรรค
     โดยไมขัดตอกฎระเบียบและคานิยมดานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
2.  เคารพในความเสมอภาคของเสรีภาพทางวิชาการของบุคลากรทุกกลุมภายในมหาวิทยาลัย
     ไมวาจะเปนกลุมผูบริหาร กลุมอาจารย กลุมเจาหนาที่ หรือนักศึกษา (ทุกกลุมสามารถ
     แสดงความคิดเห็นไดโดยไมมีขอจำกัดเรื่องตำแหนงหนาที่ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ฯลฯ)
3.  เคารพตอความเห็นที่แตกตางของบุคคลอื่นหรือกลุมอื่น โดยไมเอนเอียงวาตรงกับ
     คานิยมสวนตัว หรือสอดคลองกับความคิดเห็นของกลุม หรือหนวยงานของตน
4.  วิพากษวิจารณผลงาน แนวคิด หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ โดยมุงวิเคราะหวิจารณ
     ที่ความคิดเห็นและนโยบาย รวมทั้งควรมีขอเสนอแนะทางนโยบายที่นำไปปฏิบัติ
     ไดจริงเพ่ือใหเกิดประโยชนในการแกไขปญหา หรือเพ่ือเสนอแนวคิด/ความกาวหนา
     ทางวิชาการใหม ๆ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก

แนวปฏิบัติ
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หากมีผูวิพากษวิจารณหรือทวงติงผลงาน
วิจัยของทาน ทานควรปฏิบัติอยางไร

02

ตัวอยาง

01

กรณีมีผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น
โดยใชอารมณสวนตัว และวาจาเสียดสี
ประชดประชันตอผูที่แสดงความเห็นตาง
ทานควรปฏิบัติอยางไร

12

คำแนะนำ
ควรแนะนำใหแสดงความคิดเห็นอยางสุภาพ
และชี้ใหเห็นวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทาง
วิชาการ สามารถแสดงความคิดเห็นตาง
ไดโดยเทาเทียมกัน

คำแนะนำ
ควรรับฟงความคิดเห็น และนำขอวิพากษ
วิจารณนั้นมาพิจารณา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันตอไป



บริหารจัดการ
ดวยความรับผิดชอบในหนาที่

   5



     มหาวิทยาลัยมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตอประชาคม มจธ.
ดวยความไววางใจ เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบาย
เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกร โดยคาดหวังใหประชาคม มจธ. ยึดถือและ
ปฏิบัติตน ดังนี้

หลักการ
     การบริหารจัดการกิจการมหาวิทยาลัยของประชาคม มจธ. ตองยึดหลักการ
และปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ กฎระเบียบอยางเครงครัด รวมท้ังสอดคลองตามนโยบาย
เปาหมาย และวัตถุประสงคขององคกรและมหาวิทยาลัย ซ่ึงเนนการนำวิธีบริหารจัดการ
ท่ีดี มีประสิทธิภาพ และคุณภาพมาใชในการดำเนินงานทุกดาน และทุกภารกิจ ความสำเร็จ
ในการดำเนินงานตาง ๆ ยึดหลักสำคัญในการทำงานเปนทีมดวยความไววางใจ มีความ
รับผิดชอบรวมกัน

แนวปฏิบัติ

1.   ไดรับการฝกอบรม และถายทอดใหบุคลากรและผูเก่ียวของเขาถึงคำแนะนำท่ีถูกตอง
      เก่ียวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตามขอบังคับ กฎระเบียบ รวมถึงหลักปฏิบัติ
      ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการตามภารกิจตาง ๆ 
2.   ปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายภายใตนโยบาย กฎหมาย ขอบังคับ
      กฎระเบียบ ขอกำหนด ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
3.   สราง สงเสริมและรักษาบรรยากาศท่ีเอ้ืออำนวยตอการแลกเปล่ียนเรียนรู กอใหเกิด
      วัฒนธรรมการทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ และมุงมั่นตอความสำเร็จของ
      งานสูความเปนมืออาชีพ  โดยมีการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล
      และยุติธรรม
4.   เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีจิตสำนึกในการใฝเรียนรู สามารถเรียนรู
      ดวยตนเองอยางตอเนื่อง

14



ตัวอยาง

15

01

หากทานทราบวามีบุคลากรทำผิดระเบียบ
พัสดุในการซื้อครุภัณฑ โดยมีการสราง
เอกสาร เสมือนเปนการซื้อวัสดุทานจะให
คำแนะนำอยางไร

คำแนะนำ
ใหคำแนะนำวาไมควรทำเพราะผิดระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ ครุภัณฑ และช้ีแจง
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเอง และ
องคกร

02

หากสมาชิกในหนวยงานของทานไมทำงาน
ที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีเหตุผลอันควร
ทำใหงานลาชาและสงผลตอประสิทธิภาพ
ของงานโดยรวม ทานมีคำแนะนำอยางไร

คำแนะนำ
ควรรายงานการกระทำดังกลาวใหผูบังคับ
บัญชาไดรับทราบปญหาความลาชา และ
หาสาเหตุพรอมแนวทางแกไขในการทำงาน
รวมกัน



  6
ปกปองและรักษาทรัพยากร

และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย



1.   ใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัย อันไดแก วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ  งบประมาณ
      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค
     ของมหาวิทยาลัย
2.   ปองกันมิใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน และใชไปในทางท่ีไมถูกตอง
3.   ใชระบบการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานและสอดคลองตามหลักธรรมภิบาล
     โดยมีกระบวนการปองกันความเส่ียงเก่ียวกับทรัพยสิน การจัดทำรายงานทางการเงิน
     ที่ถูกตอง การบริหารงบประมาณและการควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ
4.   มีสวนรวมในระบบการตรวจสอบ ปกปอง และรักษาทรัพยากรและทรัพยสินของ
      มหาวิทยาลัย

หลักการ
     มหาวิทยาลัยคาดหวังใหประชาคม มจธ. มีความรับผิดชอบรวมกันในการดูแล รักษา
ใชทรัพยากรและทรัพยสินขององคกรใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ และไมนำไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน

แนวปฏิบัติ
ประชาคม มจธ. ตองยึดถือปฏิบัติและเปนแบบอยางท่ีดี ในการปกปอง และรักษาทรัพยากร
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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02

หากทานพบบุคลากรในหนวยงานของทาน
นำเครื่องใชสำนักงานที่เสื่อมสภาพการ
ใชงานไปใชงานที่บาน ทานควรปฏิบัติ
อยางไร

ตัวอยาง

01

หากทานยืมเงินทดรองจายมาใชในโครงการ
ของมหาวิทยาลัยทานควรปฏิบัติอยางไร

18

คำแนะนำ
1. หากหลีกเล่ียงไดควรจัดซ้ือจัดจางเปนเงิน
เชื่อหรือใชบริการชำระเงินที่มหาวิทยาลัย
มีใหบริการ 
2. นำเงินทดรองจายไปใชตามวัตถุประสงค
ของโครงการเทาน้ัน ไมนำไปใชเพ่ือประโยชน
สวนตนหรือผูอ่ืน
3. ในกรณีที่ยังไมมีการใชจายเงินในทันที
ไมควรนำเงินไปฝากไวในบัญชีสวนตัว
4. นำสงหลักฐานการเบิก-จาย คืนเงิน
ทดรองจายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
อยางเครงครัด

คำแนะนำ
แนะนำบุคลากรใหปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เน่ือง
จากเครื่องใชสำนักงานที่เสื่อมสภาพการ
ใชงานยังคงเปนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย



สงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

   7



1.   เรียนรูและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และสัญญาจาง
     ของมหาวิทยาลัย รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐ
2.   มีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ และงานที่ไดรับมอบหมายใหเกิดผลดี ทั้งในสวน
     ที่ตนเองรับผิดชอบ และการทำงานเปนทีม
3.   มีสวนรวมในการปองกัน และรายงานส่ิงท่ีตองสงสัยวาเปนการกระทำท่ีฝาฝนขอบังคับ
     กฎระเบียบตอผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
4.   มีสวนรวมในการติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือใหม่ันใจวารายงานการฝาฝนกฎระเบียบ
     ไดรับการแกไขอยางเหมาะสม
5.   หามดำเนินการใด ๆ เปนการโตตอบ หรือเปนปรปกษตอผูที่รายงานการกระทำ
     ที่ตองสงสัยวาฝาฝนกฎระเบียบ

หลักการ  
     การปฏิบัติหนาที่ หรือการดำเนินการใด ๆ ของประชาคม มจธ. ตองอยูภายใต
กรอบของกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาครัฐ รวมถึง
มาตรฐานจรรยาบรรณองคกร และจรรยาบรรณวิชาชีพ และจะตองใหความรวมมือ
ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พรอมทั้งปองกันการกระทำอันเปน 
การละเมิดกฎหมายตาง ๆ

แนวปฏิบัติ
บุคลากรตองรวมสรางเสริมวัฒนธรรมใหเกิดการปฏิบัติตาม ขอบังคับ กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

20



02

ทานควรปฏิบัติตนอยางไรเพ่ือเปนแบบอยาง
ที่ดีแกนักศึกษา

ตัวอยาง

01

กรณีที่โครงการฯ ไดรับอนุมัติแลว ตอมา
ผูรับผิดชอบโครงการฯ เปล่ียนแปลงรายการ
คาใชจายโดยไมไดขออนุมัติ ทานควรปฏิบัติ
หรือมีขอแนะนำอยางไร

21

คำแนะนำ
ควรช้ีแจงบุคลากรวาไมสามารถกระทำได
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงหรือแกไขรายการ
คาใชจาย ตองจัดทำเร่ืองขออนุมัติใหมทุกคร้ัง
โดยขอคำแนะนำจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และอางอิงตามระเบียบ มจธ. วาดวยการ
เบิกจายเงินจากมหาวิทยาลัย

คำแนะนำ
บุคลากรตองประพฤติและปฏิบัติตาม
หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร
เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตาม เชน  การมีคุณธรรมจริยธรรม
การรักษากฎระเบียบ การมีวินัย การปฏิบัติ
ตามกฏจราจร  เปนตน

หมายเหตุ: ไมแนะนำ สงเสริม หรือสนับ
สนุนใหผูอื่นปฏิบัติในสิ่งที่ขัดตอหลัก
ปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร



SECRETS

การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร
ความลับ ขอมูลสวนตัว
และขอมูลที่เปดเผยได
ดวยความระมัดระวัง

   8



     การใหและการใชขอมูลขาวสารใด ๆ ของมหาวิทยาลัย ท้ังในรูปแบบเอกสาร การบอก
กลาว และ/หรือการสงขอมูลอิเล็กทรอนิกส ประชาคม มจธ. ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง
ใชขอมูลท่ีมีความเหมาะสมในการเผยแพร ถูกตอง ชัดเจน ตรงประเด็น และเปนขอเท็จจริง
เทาน้ัน โดยยึดถือและปฏิบัติตามขอบังคับ กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมท้ังกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ

1.   ในการเขาถึงขอมูล การใชประโยชน การเผยแพร การปองกัน การปกปด การรักษา
     ความลับของหนวยงาน และขอมูลสวนบุคคล ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
     ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ
     และนโยบายของมหาวิทยาลัย
2.   รักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยพิจารณาเลือกใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
      ทางกายภาพ และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม
3.   วิธีการปฏิบัติหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ความลับ ขอมูลสวนตัว
     และขอมูลที่เปดเผยได ดวยความระมัดระวัง โดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
     ตามที่หนวยงานภาครัฐกำหนด อาทิ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
     พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล เปนตน

     ประชาคม มจธ. เปนผูสรางสรรคผลงาน และดูแลรับผิดชอบการใชงานขอมูล
หลากหลายประเภท เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เหลานี้เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับประโยชนสาธารณะในการเขาถึง
ขอมูลและสิทธิสวนบุคคล ประชาคมควรปฏิบัติ ดังนี้

แนวปฏิบัติ

หลักการ

23



01

02

03

ตัวอยาง

หากทานขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ทาน
จะโพสตระบายหรือแสดงความคิดเห็น
หรือพาดพึงบุคคลอื่นผานสื่อออนไลน
ไดหรือไม

หากทานเปนหนึ่งในคณะกรรมการ
การประชุมใดๆ ของมหาวิทยาลัย และ
ไดรับทราบมติที่ประชุมกอนการเผยแพร
อยางเปนทางการ ทานควรปฏิบัติอยางไร

หากมีผูสอบถามทานเกี่ยวกับเรื่องราว
ความขัดแยงภายในหนวยงานของทาน
ที่กำลังมีขาวลือภายในมหาวิทยาลัย
ทานจะใหขอมูลอยางไร

24

คำแนะนำ
ควรพิจารณาขอมูลอยางถ่ีถวนโดยวิเคราะห
ถึงความนาเชื่อถือของแหลงที่มาและ
ผลกระทบไมสงตอและไมแสดงความคิดเห็น
ใด ๆ ตอขอมูลนั้น และแจงใหหนวยงานที่
เก่ียวของหรือผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วท่ีสุด

คำแนะนำ
ควรเก็บรักษาขอมูลไวเปนความลับ และ
ไมนำไปเปดเผยใหใครทราบกอน จนกวา
จะมีการประกาศอยางเปนทางการจาก
มหาวิทยาลัย 

คำแนะนำ
ควรใหขอเท็จจริงในขอบเขตที่เหมาะสม
โดยใหขอมูลที่เปนกลาง ไมพาดพิง ชี้นำ
หรือฝกใฝฝายใด รวมทั้งไมควรแสดง
ทรรศนะสวนตัวตอกรณีดังกลาว



05

หากส่ือมวลชนโทรมาสอบถามขอมูลท่ีเปน
ผลกระทบเก่ียวกับมหาวิทยาลัย ทานควร
ปฏิบัติอยางไร

04

หากทานขัดแยงกับเพื่อนรวมงาน ทาน
จะโพสตระบายหรือแสดงความคิดเห็น
หรือพาดพึงบุคคลอื่นผานสื่อออนไลน
ไดหรือไม

25

คำแนะนำ
1. ไมควรโพสต เพราะสื่อออนไลนเปน
ชองทางที่มีความละเอียดออน สามารถ
เผยแพรไดอยางรวดเร็ว อาจจะสราง
ความขัดแยังมากข้ึน โดยจะสงผลตอช่ือเสียง
และภาพลักษณขององคกรได
2. การโพสตขอความพาดพิงถึงบุคคลอื่น
ถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร

คำแนะนำ
ไมควรใหขอมูลใด ๆ ในทันที แตควรรับเร่ือง
และขอขอมูลผูติดตอ เพ่ือประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการดำเนินการตอไป ทั้งนี้
ในการตอบคำถาม การใหขอมูลตาง ๆ
หรือแสดงทรรศนะใด ๆ ตองดำเนินการ
โดยบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเปดเผยขอมูล
เวนแตไดรับมอบหมายเทานั้น



Sorry

   9
หลีกเลี่ยงความขัดแยง

ดานผลประโยชนและขอผูกพัน



แนวปฏิบัติ

หลักการ
     ประชาคม มจธ. ตองไมปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเปนนโยบายสำคัญ หามมิใหพนักงาน
ขาราชการ ลูกจางมหาวิทยาลัยใชโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน จากการปฏิบัติหนาท่ี
หรือในบทบาทอื่น ๆ ในฐานะที่เปนประชาคม มจธ. โดยลักษณะของความขัดแยงดาน
ผลประโยชนและขอผูกพัน มีดังนี้

1.   การรับขอเสนอปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หนังสือรับรอง ใบรายงานผลการทดสอบ
      วิเคราะหหรือเอกสารใด ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อยอมรับหรือเรียกรับผลประโยชน
2.   การมีผลประโยชนทางการเงินกับมหาวิทยาลัย โดยเจาหนาที่ไดรับมอบหมายให
      ปฏิบัติงานดานนั้น เชน การจัดซื้อ จัดหาจากธุรกิจของตนเอง ครอบครัว ญาติ
      หรือบุคคลใกลชิด 
3.   การแสวงหาผลประโยชนสวนตน จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เชน เครื่องมือ
      วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ รถยนต คอมพิวเตอร โทรศัพท หรือขอมูลลับ
      เพื่อทำงานนอกมหาวิทยาลัย
4.   การเปดเผยรหัสประจำตัว (password) ท่ีใชในการเขาถึงระบบขอมูลของมหาวิทยาลัย
      ใหแกผูอื่นนำไปใช
5.   การใชอำนาจ/อิทธิพล เรียกรับผลตอบแทน โดยใชตำแหนงหนาที่สงผลเปนคุณ
      แกฝายหนึ่งฝายใดอยางไมเปนธรรม
6.   การยอมรับขอเสนอตางตอบแทน หรือเรียกรับผลประโยชนจากการทำธุรกรรม
      สัญญาตาง ๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัย

1.   ไมประกอบธุรกิจเพื่อรับงานในที่สวนที่ตนเองมีหนาที่รับผิดชอบโดยอาศัยตำแหนง
      หนาที่
2.   ไมแสวงหาผลประโยชนจากงานในหนาท่ี หรือขอมูลจากตำแหนงหนาท่ีการงานและ
      ความรับผิดชอบ
3.   ควรหลีกเลี่ยงการใชเวลางานในการทำภารกิจสวนตัว ติดตอ คนหาขอมูลอันไมใช
      หนาท่ี เพ่ือประโยชนสำหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน และไมเปนประโยชนตอองคกร
4.   ไมรับหรือใหทรัพยสิน บริการเล้ียงรับรองท่ีอาจทำใหเกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการ
      ในการตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดและทำใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ที่ไมชอบธรรม 
5.   ไมแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น โดยใชขอมูลของมหาวิทยาลัย
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01

ตัวอยาง

กรณีผูขายสินคาเสนอลดราคาสินคานอกบิล
หรือของสมนาคุณพิเศษใหแกทาน ทานควร
ปฏิบัติอยางไร

28

คำแนะนำ
ควรปฏิเสธไมรับผลประโยชน และรายงาน
ใหผูบังคับบัญชา



   10
สงเสริมและพัฒนาใหเกิดการทำงาน

อยางมีสวัสดิภาพปลอดภัย
และถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย
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แนวปฏิบัติ

หลักการ
     การสงเสริมใหเกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน มีวัตถุประสงค
เพื่อใหประชาคม มจธ. มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่ดีมีความสุข ความปลอดภัย
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ เชน การจัดการส่ิงแวดลอม และการรักษา
ความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานของบุคลากร ดังนั้นจึงตอง
ไดรับความรวมแรงรวมใจจากทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางแนวทางการคุมครองสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของประชาคม มจธ.รวมกัน รวมท้ังการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคมของมหาวิทยาลัย (Corporate Social Responsibility: CSR) 

     ประชาคม มจธ. ตองมีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางความม่ันใจเร่ืองสวัสดิภาพ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของประชาคม มจธ. และ
ผูมาเยือน  ดังนี้

1.   ปฏิบัติตามขอปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของการทำงาน รวมถึงเขารวมฝกอบรม
      การใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัยอยางถูกวิธี
2.   ปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนรวมงาน
      เปนสำคัญตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
3.   รักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงการควบคุมวัสดุ ของเสีย หรือปจจัยอื่น ๆ ที่อาจกอใหเกิด
      อันตรายอยางระมัดระวัง
4.   รายงานการกระทำอันตองสงสัยที่อาจเปนภัยหรือกอใหเกิดอันตราย เพื่อปองกัน
      เหตุการณที่จะเกิดขึ้น
5.   เปนแบบอยางที่ดีในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
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ตัวอยาง

หากทานพบเห็นนักศึกษาไมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะที่ใช
เครื่องมือในโรงประลอง ทานควรปฏิบัติ
อยางไร

01

หากทานพบเห็นอุปกรณชำรุด ไมพรอม
ใชงาน หรือสภาพแวดลอมท่ีไมถูกสุขลักษณะ
ไมเหมาะสมสำหรับการทำงาน ทานควร
ปฏิบัติอยางไร

03

หากทานพบเห็นบุคคล เหตุการณ หรือ
การกระทำที่อาจเปนภัยหรือกอใหเกิด
อันตรายตอประชาคม มจธ. ทานควรปฏิบัติ
อยางไร

02
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คำแนะนำ
แจงผูดูแลทราบเพื่อกำกับนักศึกษาให
สวมใสอุปกรณปองกันอันตราย และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยที่
กำหนดไวอยางเครงครัด ตลอดเวลาที่
ใชเครื่องมือในโรงประลอง

คำแนะนำ
แจงผูเกี่ยวของดำเนินการแกไข ปรับปรุง
อุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ
และจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
สำหรับการทำงาน

คำแนะนำ
แจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่อยู
ในบริเวณใกลเคียง เพ่ือหาแนวทางปองกัน
หากเกิดเหตุการณรายแรงตองพรอมเขา
ระงับเหตุในทันที
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