
 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
 

  สาระสำคัญ 
สวนที่  1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

      ในชวงระหวาง 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 เปนชวงท่ีอยูระหวางการเกิดสภาวการณ COVID-19 การจดักิจกรรมหรือการประชุมรวมกัน    
 เกิดข้ึนนอยกวาชวงสถานการณปกติ อยางไรก็ตามการดำเนินการแผนปองกันการทุจรติประจำปงบประมาณ 2564 ยังดำเนินการอยางตอเนื่อง บางกิจกรรมและ 

โครงการตองมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ ผลการดำเนินการ บางกิจกรรมอาจไมมีการดำเนินการ หรือมีการปรับแผนตามความเหมาะสม 

   

                สวนท่ี 2  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 2564  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สวนที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 

  

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย แผน ผล สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2564 งบประมาณที่ใช 

1.1 ปรับฐานความคิดทุก
ภาคสวนใหมีคานิยม
รวมตานทุจริต 

 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม เร่ือง “คุณธรรมและ 
ความโปรงใส” ใหตระหนักหลักจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน และหลักคุณธรรมและความโปรงใสใน
การประพฤติปฏิบัติตนเปนคนสุจริต 

 จำนวนบุคลากรเขาใหมที่เขารับอบรม มีการ
รับรูและปฏิบัติตนตามแนวทาง “คนสุจริต” 

>90 
 
 
 

 
 
 
 

จัดโครงการ  
1) โครงการปฐมนิเทศ (Orientation) ประจำป 2564  
2) โครงการ On Boarding Program และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ระหวาง 2 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ผาน Zoom  
ปญหาอุปสรรคชวงสถานการณ Covid 19 ตองประชุมออนไลน 
บุคลากร Work From Home  
เอกสารสวนที่ 2 หนา 2-6       

ใชงบปกติ 

 โครงการเสริมสรางจิตสำนึก “คน มจธ. สุจริต” 
   และแนวปฏิบัติตนเปนคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

 จำนวนนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัล
หรือประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
และวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ 

70 15 -  ถายทอดการเปนคนสุจริตผานการเรียนการสอนของอาจารย และ
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
-  โครงการกิจกรรมสงเสริมความเปนครู ประจำปการศึกษา 2563 
(ปงบประมาณ 2564) มีการจัดกิจกรรมประกาศ และมอบโลดีเดน 
แกอาจารยและนักศึกษา จำนวน 15 คน  
เอกสารสวนที่ 2 หนา 7-8 

 

 โครงการอบรมแนวทางการปองกันทุจริตและบริหาร
จัดการตามเกณฑ ITA  โดยผูเชี่ยวชาญจากภายนอก 

 รอยละการรับรูของผูบริหารและบุคลากร 80 >80 ไดเรียนเชิญคุณชนิดา อาคมวัฒนะ มาบรรยายใหความรู แนวทาง
และคำแนะนำ เกีย่วกบัคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564    
เอกสารสวนที่ 2 หนา 15 

- 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ประจำปการศึกษา 
เร่ือง “จริยธรรมกับชีวิตการเปนนักศึกษา” 

 จำนวนนักศึกษาใหมทั้งมหาวิทยาลัย 3000  โครงการจะเร่ิมเดือน สิงหาคม 2564 - 

 โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรใหมีคานิยม 
และวัฒนธรรมองคกร (Core Value) ของ มจธ. 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนกัศึกษาใหมีคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

 ผลการประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองกับ
คานิยมองคกรของนักศึกษาและบุคลากร 
(Core Values) 

70 - 
 
 

โครงการเร่ิม เดือนกรกฎาคม 2564 
  

 
- 

1.2 สงเสริมบุคคลใหเปน 
“คนสุจริต” 

 
 
 
 
 
 

 โครงการคูมือ “คนสุจริต” 

 กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองมือและส่ือสนับสนุนการ
ปลูกฝงการทุจริต 

 จำนวนส่ือ/เคร่ืองมือที่ชวยสนับสนุนการปลูกฝง
การทุจริต 
 

2 
 
 

3 จัดทำส่ือประชาสัมพันธโครงการผานทางมีเดีย และเว็บไซต 3 ชุด 
อธิการบดี /รองอธิการบดี /คณะกรรมการจริยธรรมฯ ส่ือสารกับ
ประชาคม เร่ืองคุณธรรมและความโปรงใสและกลไกการจัดการเร่ือง
ทุจริตของ มจธ.   
เอกสารสวนที่ 2 หนา 14 
 
 

       - 



กลยุทธ             โครงการ/กิจกรรม          ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย แผน ผล             สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2564 งบประมาณที่ใช 

  รายวิชาการสงเสริมธรรมาภบิาลองคกรและความ
รับผิดชอบตอสังคม Corporate governance and 
social responsibility 
 

 จำนวนรายวิชาที่มีสาระสำคัญของความสุจริต
ตอรายวิชาทั้งหมด 

2% 
 
 

 5.4% 
 

ในปการศึกษา 2564  มีการปรับปรุงรายวิชา รวมทัง้ทบทวน
กำหนดผลลัพธใหมีการสอนนักศึกษาใหเปนคนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม หลักสูตรครบรอบการปรับปรุง เร่ิมใช 1/2564 จำนวน 
189 หลักสูตร (จากจำนวนรายวิชาป 2563  3479 รายวิชา) 
เอกสารสวนที่ 2 หนา 19-24 

- 

  โครงการอบรม เร่ือง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
สำหรับอาจารย/อาจารยที่ปรึกษา/ นักวิจัย และ
นักศึกษาปริญญาเอก 

 จำนวนผูเขารวมโครงการมี 
ความรูความเขาใจ และตระหนักถึงจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

80    - การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจยัในมนุษยสำหรับอาจารย/
อาจารยที่ปรึกษา/ นักวิจยั และนักศึกษาปริญญาเอก ในป 2564  
หนวยงานที่รับผิดชอบคือสำนักงานวิจยั นวัตกรรมและพันธมิตร 
รวมมือกับ วช. โดยมีการประชาสัมพันธใหนักวิจยั อาจารยและ
นักศึกษาเขาอบรมผานระบบออนไลนของ วช.   

ไมมี 

  โครงการจัดเวทีเสวนาเชิดชูบุคคลที่ไดรับรางวัลและ
ทำชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย /เปนคนตนแบบของ
สังคม 

จำนวนบุคลากรที่ไดรับยกยองใหเปนตนแบบที่
มีความซ่ือสัตย สุจริต 

10 1  ป 2564  มีการพิจารณาขาราชการดีเดน 1 คน (ประจำป 2563) ชื่อ
รองสาสตราจารย ดร.ทรงศิลป พจนชนะชัย สังกัดคณะทรัพยากร
ชีวภาพและเทคโนโลยี    

- 

  โครงการ 6+1 Flagships 

 Track 1 เนนบุคลากรสายวิชาการรวมใหขอเสนอ
แนะ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 Track 2 เนนบุคลากรสายสนับสนุนและชวย
วิชาการ เพื่อเรียนรูรวมกันในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน  

 Track 3 เนนผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเสนอแนะ 
 การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงคตามเปาหมาย มจธ. 

 

 จำนวนการประชุมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ ใหมี 
การสอดแทรกหรือประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติงานอยางสุจริต 
 จำนวนการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย 

ภายใตโครงการ 6+1 Flagships 
 

80 
 
 
- 
 

>80 
 
 
- 
 

 ในปงบประมาณ 2564  มีการประชุม 6 + 1 Flagships ทุกเดือน 
จำนาน 7 คร้ัง ซ่ึงทุกคร้ังผูบริหารจะมีการสอดแทรกเร่ืองแนว
ทางการบริหารจัดการ หรือแนวปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนเปนคนสุจริต 
ดำเนินงานมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  
สำหรับการจัดสัมมนาโครงการประจำป  
โครงการที่จัดในป 2564 เนนเร่ืองการบริหารจัดการที่สอดคลอง
กับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส   
เชน โครงการวิเคราะหตนทุน  โครงการการวเิคราะหงบประมาณ
และการเงินขององคกร    
เอกสารสวนที่ 2 หนา 15-18 

งบปกติ 
สำหรับการ 
จัดประชุม 

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

 ทบทวนกระบวนการทำงานที่เกี่ยวของ (Work Flow) 
และประเมินความเส่ียงดานทุจริตในกระบวนการ
บริหารงาน 

ผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
 
ผลป 2563 ระดับ A (91.49) 

>85 รอผล 
 

• มีการประชุมติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงคูมือชื่อการประชุม 
คณะกรรมการ PI (Productivity Improvement) ตอเนื่องทุกเดือน 
เพื่อกำกับการพัฒนา Work Flow และการจัดทำ SLA โดยในป 2564 
นี้เนนกระบวนการทำงานที่โปรงใส ตรวจสอบได ตามแนวคิดการ
ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงงานประจำ ดวยเคร่ืองมือ Daily 
Management   
 เอกสารสวนที่ 2 หนา 9-10 

• มีการประชุมคณะกรรมการ ITA มจธ. ติดตามการบริหารจัดการงาน
ใหสอดคลองกับแนวทางคุณธรรมและความโปรงใส และวิเคราะห
จุดออนจากการดำเนินงานของ มจธ.  

 เอกสารสวนที่ 2 หนา 12-13 
 

 

ใชงบจัดประชุม
ปกติ 



 

 

        
 

 

 

 

 

 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั/คาเปาหมาย แผน ผล สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2564 งบประมาณที่ใช 
      จัดบรรยายการบริหารความเส่ียงประจำป 2564 เพื่อเปนกลไก

การปองกันปญหา และตรวจสอบการปฏิบัติงานปจจบุันอยางเปน
ระบบ 

เอกสารสวนที่ 2 หนา 11   

 

2.1 พัฒนาระบบการ
ปองกันการทุจริต 
เชิงรุก 

 ทบทวนบทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการ 
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการกำกับดูแลและปองกัน
ทุจริตใหชัดเจน 
 ทบทวนกระบวนการ 

 สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

 ปองกันเพื่อไมใหเกิดการทุจริต 

 จำนวนโครงการ/กิจกรรมของคณะ/สำนัก/
สถาบันที่ตอบสนองโครงการ ITA 

20 >20  รวมกันปรับปรุงเว็บไซต ITA  จัดทำเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน 

ทบทวนและจัดทำเว็บไซตที่รวมเร่ืองราวการดำเนินการตามแนวทาง
สงเสริมความเปนธรรม โปรงใส ITA เพือ่เปนที่เก็บรวบรวมขอมูล
และการประชาสัมพันธการดำเนินงานต้ังแตป 2563 และตอเนื่องมา
จนถึง ป 2564  

ใชรวมกับ  
งบปกติ 
 

 ทบทวนกระบวนการ 
 พัฒนาระบบรับเร่ืองราวรองเรียน 

 จัดทำรายงานผลการรองเรียนของมหาวิทยาลัยตอ
สาธารณะ 

 จำนวนเร่ืองรองเรียนลดลงเขาใกล รอยละ 0  
 

-10 <10  จัดทำมาตรการเร่ืองการจัดการเร่ืองรองเรียน ปรับปรุง
กระบวนการใหชัดเจนขึ้น  ผลป 2563 มีเร่ืองรองเรียนทั้งส้ิน 18 
เร่ือง ป 2564 ถึงปจจุบันมี  4 เร่ือง  

เอกสาร O31 

- 

3.1 สรางวัฒนธรรมการ
ตอตานการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน รวมสราง
สังคมสุจริตใหเกิดขึ้นใน
ประชาคม มจธ. 

 พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ตอตานทุจริตคอรรับชัน 
สรางจิตสำนึกองคกร ในวาระที่อธกิารบดีพบ
ประชาคม 

 รอยละการรับรูของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
  วัดจากผลการตอบแบบสำรวจสอบถาม ม ี  
  ผูเขารวมในแตละคร้ัง > รอยละ 80 

80 >80  อธิการบดีและทีมบริหาร พบปะประชาคม ผานการประชุม
ออนไลน ในกิจกรรมตางๆ เชนการประชุมกลุมผูบริหาร
คณะกรรมการประสานงานบริหาร  การประชุมส่ือสารไปยัง
บุคลากรในโอกาสตางๆ รวมทั้งใชกลไกในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาผูบริหารทุกระดับ    
 
 

  สวนกลาง  
ใชงบประมาณ
ปกติ   
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สวนท่ี 2  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตประจำป 2564 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดทำแผนปองกันการทุจริตประจำปงบประมาณ  2562-
2565 มีการบูรณาการแผนการปองกันการทุจริตประจำปกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และแผนการดำเนินการและ
งบประมาณประจำแตละป เนนการดำเนินการท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของชาติมาตั้งแตตน  สำหรับ
กลไกในการกำกับติดตามการดำเนินการปองกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยใชการบูรณาการไปกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ  ผานการทำงานและการติดตามในรูปแบบของคณะกรรมการชุด  
ตางๆ เชน คณะทำงานดานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ซึ่งกรรมการจะเปนตัวแทนของบุคลากรในคณะ 
สำนักตางๆ ของมหาวิทยาลัยมีหนาที ่ดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสรวมทั้งการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามทุจริต คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเนนการกำกับติดตามการ
บร ิหารงานบ ุคคล คณะกรรมการพ ัฒนาประส ิทธ ิภาพการทำงาน (Productivity Improvement) 
คณะกรรมการ Core Value คณะกรรมการ 6+1 Flagship Track 1,2,3  คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ฯลฯ   

คณะกรรมการและคณะทำงานชุดตางๆ มีการบูรณาการการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของ   
แตละคณะทำงานท่ีสอดคลองกัน มีการรายงานผลงานของคณะกรรมการตาง ๆ ผานท่ีประชุมผูบริหารซ่ึงมี
อธิการบดี รองอธิการบดี และผูบริหารของแตละคณะ สำนัก สถาบัน หรือสำนักงานเปนคณะกรรมการ ใน
รอบหกเดือนหรือหนึ ่งป มีกลไกนำเสนองานตอผู บริหารแตละฝาย และรวบรวมเปนรายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปของมหาวิทยาลัย   

 
สรุปผลการดำเนินการตามแผนการปองกันทุจริตฯ (รอบ 6 เดือน) ในปงบประมาณ 2564  ไดดังนี้ 
1. การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต (เปนงานประจำ) 

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

 หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร (Code of Conduct) 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยอธิการบดีคนปจจุบันและทีมบริหาร ไดประกาศเผยแพรเจตนารมณในการบริหาร
จัดการกิจการของมหาวิทยาลัย ดวยนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงาน เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 
2562 และยังบังคับใชถึงปปจจุบัน โดยย้ำเตือนถึงการยึดหลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร Code of 
Conduct  และมีการแสดงเจตจำนงสุจริตของอธิการบดีและทีมผูบริหารในการดำเนินงานตาง ๆ เชน การ
รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมเปนเอกสารเผยแพรผานทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย และ
จายแจกใหกับผูรับบริการของมหาวิทยาลัย ประกาศแกสาธารณชนเพื่อทราบประวัติหลักการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ผานเอกสารเหลานี้เผยแพรไปสูประชาชน ผูปกครอง นักศึกษาและผูประกอบการ
ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังหนวยงานภายนอกท่ีเขามาดูงานของมหาวิทยาลัยฯ    
 
        
 

         เอกสาร Code of Conduct  
                                               ท่ีแจกจายใหกับประชาคม มจธ. 

 
รศ.ดร. สุวิทย แซเตีย อธิการบดีคนปจจุบัน เนนย้ำใหความสำคัญตอบุคลากร การพัฒนามหาวิทยาลัย 

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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การพัฒนาคนของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพในการทำงาน ยึดมั่นระบบธรรมาภิบาล ผานการประชุม และเวที
การทำงาน การเสวนา และการถายทอดแผนกลยุทธและยุทธศาสตรตางๆ อยางสม่ำเสมอ แมแตการอวยพร    
ปใหม 2564 มาถึงบุคลากรของ มจธ.    
 

 ในสวนของบุคลากร เม่ือเขามาเปนพนักงานจะไดรับการเผยแพรและปลูกฝงใหมีแนวคิดและปฏิบัติตน
ตามแนวทางหลักจรรยาบรรณขององคกร Code of Conduct ผานกิจกรรมการปฐมนิเทศ หรือโครงการ On-
Boarding Program เพื่อสรางความเขาใจในหลักการ การปฏิบัติตนเปนคน มจธ. และการระมัดระวังเรื่องการ
กระทำผิดกฎระเบียบในการทำงานตาง ๆ  

การกำหนดโทษของการกระทำผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหดำเนินการทางวินัย
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย สำหรับโทษท่ีไมเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการ 3 ทางคือ 1) ตักเตือน 2) สั่ง
ใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลากำหนด 3) ทำทัณฑบน มหาวิทยาลัยฯ ไดกำหนดการกระทำผิดจรรยาบรรณ
ท่ีถือวาเปนการกระทำผิดวินัยรายแรงไว 5 ขอดังนี้ 

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

อาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่นั้น รวมถึงการใชตำแหนงหนาที่ ชื่อเสียงของหนวยงานไป
เพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน 

4) การเปดเผยความลับของนักศึกษา ผูรับบริการหรือผูรวมงานที่ไดมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือจาก
ความไววางใจ โดยกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา เพ่ือนรวมงาน หรือผูรับบริการ หรือแสวงหา
ผลประโยชนจากการเปดเผยความลับดังกลาว 

5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพื่อใหกระทำการที่รูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง    

 เมื ่อพบการกระทำที ่ผ ิดจรรยาบรรณอยางร ายแรงหร ือเขาขายทุจร ิต จะนำเสนอเร ื ่องไปยัง
คณะกรรมการจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเพ่ือดำเนินการสอบสวนขอเท็จจริงเบื้องตน 

ทั้งนี้ในระหวางการบริหารจัดการประจำป หากมีการรองเรียนพฤติกรรมของบุคลากรผานชองทางการ
รองเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น  มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดการเรื่องรองเรียน มีขั้นตอนการสอบสวน มี
การประกาศสถิติเรื่องรองเรียน มีแนวทางการปรับปรุงปญหาที่เกิดจากการรองเรียนและนำขอเสนอแนะทุก
ชองทางมาปรับปรุงการทำงาน การบริหารจัดการ และทุกเรื่องราวระดับนโยบาย 

 
รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ท่ีสอดแทรกเรื่องการปฏิบัติงานดานคุณภาพ คุณธรรมและความโปรงใส 

1. การจัดกิจกรรม Orientation ทุกๆ ตนเดือน โดยมีการจัดไปแลว 2 ครั้ง ไดแก 

ครั้งท่ี 1 การใหความรูดาน HR ในวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2564 ผานออนไลน zoom มีผูเขารวม เปนพนักงานสาย

วิชาการ จำนวน 6 คน  

ครั้งท่ี 2 การใหความรูดาน HR ในวันท่ี 4 มีนาคม 2564 ผานออนไลน zoom มีผูเขารวม เปนพนักงานสาย

วิชาการ จำนวน 3 คน และสายวิชาชีพอ่ืน จำนวน 1 คน 

 

2. การจัดโครงการ On-Boarding Program และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหม  
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ระหวางวันท่ี 2 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 ผานออนไลน zoom สรุปไดดังนี้ 

กิจกรรม ขอบเขตกจิกรรม วิทยากร วันท่ี 

HR นารู 
จัดแบบ Virtual 
Classroom 

การใหความรูเก่ียวกับสิทธิประโยชน สวัสดิการ
ตางๆท่ีพนักงานพึงจะไดรับ 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
และ สำนักงานพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

2-12-63 

Powerful Team 
กิจกรรมกลุม 

เสรมิสรางและแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ
ตอการทำงานเปนทีม (Teamwork) สราง
จิตสำนึกในการเปนผูรวมทีมท่ีดี มคีวาม
กระตือรือรนท่ีจะเสนอใหความชวยเหลือกับผู
รวมทีม ประคับประคองทีม  ใหกำลังใจ  สราง
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และ กระตุนทีม
ใหบรรลสุูเปาหมายของทีมได 

ผูชวยอธิการบดฝีายบุคคล  
(ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  กฤษเจรญิ) /  
คุณชัยวัฒน ศิริโต 

15-12-63 

KMUTT WAY 
คลิปVDO 

ความเปนมาและการบริหารงาน ทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือการเขากับ
วัฒนธรรมการทำงานในองคกร 
Code of Conduct  

รองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศ  
(อาจารยธนิตสรณ  จิระพรชัย) 

15-12-63 

KMUTT Quality 
Concept  
(กลุมวิชาชีพอ่ืน)  
จัดแบบ Virtual 
Classroom 

การทำงานโดยยึดหลักคุณภาพ (การรับรูถึง
บทบาทงานของตนเอง คุณคาของงานท่ี
รับผิดชอบ) 

รศ.ดร.อธิปตย  บุญเหมาะ 23-12-63 

KMUTT Quality 
Concept  
(กลุมวิชาการ)  
Virtual Classroom 

การทำงานโดยยึดหลักคุณภาพ (การรับรูถึง
บทบาทงานของตนเอง คุณคาของงานท่ี
รับผิดชอบ) 

ผูชวยอธิการบดฝีายประกัน
คุณภาพ  
(ผศ.ดร.ปรีชา  เติมสุขสวัสดิ์) 

25-12-63 

กลไกการบริหารงาน 
มจธ. 

การรับทราบนโยบายการบริหารงานของม. 
รวมท้ังแนวโนมทางสังคมท่ีสงผลกระทบตอ
การศึกษา เพ่ือนำมาปรับใชในการทำงาน  

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร  
(ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท) 

14-1-64 
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       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
บัณฑิตที่มีความเปนคนอยางสมบูรณ (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 เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของเหลานั้นไดรวมกันตระหนักและหา
แนวทางในการปองกันทุจริตตางๆ  
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 จุดประสงคของโครงการนี้เปนกิจกรรมสนับสนุนความเปนครูของนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาไปเปนครู มีค ุณสมบัต ิสอดคลองกับการสรางคุณธรรมในนักศึกษา KMUTT student Code 
of Honor  การสรางบัณฑิตที่มีความเปนคนอยางสมบูรณ (Humanization of KMUTT and Its Graduate) 
การผลิตบัณฑิตที่เปนผูนำ มีศักยภาพในระดับนานาชาติ และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมโลก (Good Leader 
Global Citizens) เพื่อสรางความเขมแข็งทั้งทางดานวิชาการ และสงเสริมการสรางคนดี มีความซ่ือสัตยและ
คุณธรรมใหกับประชาคมโลก  
 

2. มหาวิทยาลัยใหความสำคัญและตองการผลักดันงานดานคุณธรรมและความโปรงใส จึงมีการ 
แตงตั้งคณะกรรมการดานคุณธรรมและความโปรงใสมาตั้งแตป 2562  เพื่อเปนผูกำหนดนโยบายประสาน
กิจกรรมหรือสรางวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติมายังหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  
สำหรับในป พ.ศ. 2563-2564  เพื่อใหการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีความโปรงใส ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อเพิ่มคุณคา ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ใหดียิ่งข้ึนเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อสงเสริม สนับสนุนให
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มหาวิทยาลัยบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางเปนระบบ และเพื่อสราง
คุณภาพ และแสดงความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสม ถูกตองของหลักการและ
นโยบายทางการบัญชี มีการสอบทานรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ขณะนี้กำลังสรรหาและ
แตงตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย      
ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  
 

3. มหาวิทยาลัยเนนการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติท่ีเนนคุณธรรมและความโปรงใส ผาน 
นโยบายและการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับ Productivity Improvement 
ในป 2563-2564 เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสภาวการณโควิด19  ขั้นตอนการทำงานและกระบวนการ
เปลี่ยนไปมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยงาน มีการประชุมออนไลน การสื่อสารผานชองทาง การ
ทำงานท่ีบาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจำเปนท่ีจะตองปรับปรุงกระบวนการทำงานเพ่ือรองรับการบริการของลูกคา
ท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายการปฏิบัติดวยคุณธรรมและความโปรงใส  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนโยบาย Productivity Improvement ในป 2563 ถูกนำมาบูรณาการเปนนโยบายการปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานประจำ ดวยเครื่องมือ Daily Management และกำลังดำเนินการในป 2564  หลักการทำงาน
ใหแตละหนวยงานวิเคราะหบทบาทหลักของหนวยงาน กระบวนการสำคัญของงานในหนวยงานที่ตอบโจทยทุก
พันธกิจของมหาวิทยาลัย วิเคราะหคุณคาของงาน วิเคราะห End customer และขอเสนอแนะของลูกคาใน
กระบวนการ หาจุดออน จุดเสี่ยง นำเสนอวิธีการและจัดการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน เมื่อดำเนินการเสรจ็ให
จัดทำใหเปนมาตรฐานใหม มีคูมือปฏิบัติงาน ฯลฯ และตองสรางความเขาใจใหบุคลากรภายใน ผูปฏิบัติงานทุก
ระดับท่ีเก่ียวของ และลูกคาท่ีเขามาเก่ียวของในกระบวนการรับรูและมีสวนรวม   
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นโยบายและหลักการของการขับเคล่ือนการปรับปรุงและพัฒนางานประจำดวยเครื่องมือ Daily Management 

    
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

                                                                              
 
 

 
 

นโยบาย 

“ขับเคล่ือนการปรับปรุงและพัฒนางานประจำดวย
เครื่องมือ Daily Management”  
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4. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทางสุจริต มีการจัดบรรยายเรื่องการ
บริหารความเสี่ยง เนนการทำงานดวยความโปรงใส ใหมีการวิเคราะหความเสี่ยงกระบวนการทำงานที่สำคัญ มี
การแจงย้ำเตือนเรื่องการทำงานดวยความสุจริต ทำงานตามข้ันตอน กฎระเบียบท่ีถูกตอง และเนนการใหบริการ
ตอลูกคาอยางเทาเทียม โครงการท่ีดำเนินการในป 2564 มีดังนี้ 

 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเส่ียงในยุควิกฤตมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดจัดการอบรมออนไลนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 
( Higher Education Institutions (HEI) Risk Management) หั ว ข  อ  “ Turning Risk to University 
Opportunity 2021” เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรม ความตระหนักถึงความสำคัญ
ของงานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งบทบาท และหนาที่ของผูบริหาร และ
บุคลากรมีส วนร วมในการบร ิหารความเส ี ่ยงตามหลักการบร ิหารตาม
มาตรฐานสากล ในวันศุกรที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผาน
ระบบ Application Zoom ซึ ่งมีเครือขายผู ประสานงานความเสี ่ยง ทั ้งผู
ประสานงานดานความเส ี ่ยงระดับบร ิหาร (Risk Champion) และระดับ
ปฏิบัติการ (Risk Coordinate) รวมทั ้งบุคลากรที ่สนใจเขารวมการอบรม 
จำนวน 65 ทาน จากหนวยงานภายใน 45 หนวยงาน รวมทั ้งหนวยงานใน
กำกับ โดยการจัดการอบรมในรูปแบบการบรรยายเชิงวิชาการ ผนวกกับ
กิจกรรมเพ่ือใหเกิดการเรียนรู ดวยการทำ Work shop ยอย และใหผูเขาอบรม
ได นำเสนอ หร ือ แสดงความคิดเห็นต อความสำคัญและความจำเปนของการบริหารความเส ี ่ยงของ
สถาบันอุดมศึกษา 

โดยไดรับเกียรติจาก ดร.ปฏิภาณ แซหลิ่ม รองคณบดีฝายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มจธ. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูและ
แชรประสบการณ มุมมองการสองกลองความเสี่ยงโลก จากรายงานความเสี่ยงโลก ประจำป 2564 (The Global 
Risks Report 2021) โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) การวิเคราะหผลกระทบความเสี่ยง
ตอเปาหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารจัดการองคกร เพื่อเผชิญกับความไมแนนอน (Uncertainty) และ
การไมละท้ิงโอกาส พรอมท้ังความเขาใจระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการตามมาตรฐานสากล ดวยกลไก
และระบบการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management)  

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารและเปนประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง มจธ. ไดกลาวท้ิงทายกอนปดโครงการอบรมครั้งนี้ อันเนื่องจากสภาวกาณของมหาวิทยาลัยไทยเสี่ยง
ปดตัว หลังเด็กไมสนใจใบปริญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนบาง
แหงตองขายกิจการใหผูรวมทุนตางชาติ และบางกรณีถึงขั้นมี
การเลิกจางอาจารยดวยภาระงานมีไมเพียงพอกับจำนวนคนท่ีมี
อยู  ดังนั ้น สถาบันอุดมศึกษาควรรู เทาทันความเสี ่ยง เพ่ือ
เตรียมพรอมกับความไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนมีขอมูล
เพื ่อการตัดสินใจภายใตความเสี ่ยง อาทิ Financial Risk / 
Expertise Risk /Management and Operation System 
Risk นับเปนความทาทายอยางยิ่งในการบริหารความเปลี่ยนแปลงทันทวงที่ ชวยใหมหาวิทยาลัยมีการจัดการ
เชิงกลยุทธ และแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสงผลตอการกาวไปสูมหาวิทยาลัยที่มีความเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนตอไป 
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นอกจากนี้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของ มจธ. เนนย้ำการวิเคราะหความเสี่ยงที่เกิดจากการไม
ประพฤติปฎิบัติตามกฎระเบียบและความประพฤติของบุคลากรในการทำงาน Compliant  ซึ่งจากการประเมิน
ความเสี่ยงในแตละนี้ เปนประเด็นท่ีอยูในระดับต่ำมากท่ีสุด  
 

 การควบคุมภายในประจำป 2564   
กลไกการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการตรวจสอบ 

ทุกรายไตรมาส โดยเริ่มจากหนวยตรวจสอบภายในจะมีการตรวจสอบการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในพันธกิจ
แตละดาน และลงตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย และนำตอ
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยรับทราบและใหขอเสนอแนะการบริหารจัดการแกผูบริหารมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นตางๆ ตัวอยางการรายงานสภามหาวิทยาลัยในป 2564 ในไตรมาสไดแกการตรวจสอบผลการจัดซื้อจัด
จางประจำป 2563 และไตรมาสแรกของป 2564  มีขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามข้ันตอน
และระยะเวลา ไดแกเรื่อง 1. การแทงจำหนายพัสดุไมเปนไปตามแผนเนื่องจากสถานการณโควิด19  2. การ
ตรวจสอบกระบวนการติดตามทวงถามหนี้สินของทุนการศึกษาของกลุมงานชวยเหลือนักศึกษาและขอเสนอแนะ
ใหมีการรายงานผลการติดตามหนี้สินใหมหาวิทยาลัยทราบทุก 2 ไตรมาสเปนตน   
 
     

5. การดำเนินการเพ่ือปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจำปใหดีข้ึนทุกป เปน 
การดำเนินงานตามขอเสนอของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ITA    

มหาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภายรัฐตั้งแตป พ.ศ. 2559  โดยในป พ.ศ.2563 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส อยูในระดับ A สูง
มาก คะแนนรอยละ 91.49  แตยังมีประเด็นท่ีตองปรับปรุงในเรื่องการรับรูของบุคลากรภายใน IIT   

มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการ ITA อยางตอเนื่องจากป 2563 ดังนี้ 
5.1 นำผลการประเมิน ITA ป 2563 เสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย แจงเพ่ือรับทราบและขอ 

คำแนะนำในการดำเนินการ สภามหาวิทยาลัยขอใหมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะที่ปรึกษาตรวจ
ประเมินและขอใหเนนเรื่องการสื่อสารภายในใหประชาคมทราบ 
 5.2 อธิการบดีนำทีมวิเคราะหผลจุดออน จุดแข็งของการประเมินป 2563 เพื่อรองรับการประเมินป 
2564 ผานการประชุมทีมผูบริหาร คณะกรรมการ ITA มจธ.   
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คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวยอธิการบดี รองอธิการบดี และผูชวยคณบดี จำนวน 10 คน 
เพื่อใหมีหนาที่กำหนดนโยบายดานคุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยฯ ใหสอดคลองตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA)  กำหนดแนวทาง สงเสริม สนับสนุนและกำกับติดตามการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการภายในของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองเปนไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  และอำนวยความ
สะดวก และสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสประจำรอบปประเมิน  2) คณะกรรมการเฉพาะกิจ 
สำหรับการประเมินประจำรอบปประเมิน ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายบุคคลและผูแทนจากหนวยงานคณะ 
สำนัก สถาบัน สำนักงานภายในสำนักงานอธิการบดี สภาคณาจารย และหนวยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการมีหนาที่ดำเนินการ ประสานงานและเตรียมความพรอมในการประเมินประจำรอบปประเมิน 
ตามกำหนดการ รูปแบบ วิธีการประเมิน หลักเกณฑและขอมูลตางๆ ในการประเมินฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค 
สรุปรายงานผลการประเมิน ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ ไดมีการประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางเตรียมการรองรับการประเมิน ป 2564 รวมทั้งพิจารณา
แนวทางในการติดตามแผน/ผลการปองกันและปราบปรามทุจริตของมหาวิทยาลัย ประจำป 2563 และติดตาม
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ผลการดำเนินการประจำป 2564 เมื ่อวันที ่ 15 ธันวาคม 2563  และมีการนำเสนอตอคณะกรรมการดาน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน ในวันท่ี 12 มีนาคม 2564 โดยนำขอเสนอแนะจากการประเมิน ITA 
ป 2563 และรวมกันวิเคราะหปญหาและจุดออนจุดแข็งจากการประเมินนำมาเปนประเด็นปรับปรุงการ
ดำเนินการ แสดงผลอยูใน O42 และ O43    
 

 
 

การสื่อสารกระบวนการจัดการเรื่องรองเรียนใหกับประชาคมรับทราบผานสื่อมีเดีย 
5.3 เตรียมการสรางความเขาใจในเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสเพ่ือนำไปสูการ 

ปฏิบัติของหนวยงานภายใน มจธ.  โดยติดตอขอเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ป.ป.ช. คุณชนิดา อาคม
วัฒนา มาใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานดวยความโปรงใสลงสูการปฏิบัติ ในท่ีประชุมผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย ซึ ่งประกอบดวยทีมบริหาร คณบดี ผู อำนวยการสถาบัน ผู อำนวยการสำนักงาน นิติกร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เปนตน โดยกำหนดจะบรรยายในวันที่ 22 
มีนาคม 2564  ไดรับการถายทอดความเขาใจในแนวทางการปองกันการทุจริตไปสูการปฏิบัติสูกลุมผูบริหารและ
ตัวแทนบุคลากรภายในท่ีมีประโยชนตอการปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนอยางมาก   
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5.4 จัดทำปรับปรุงเว็บไซตใหเปนสาธารณะมากข้ึน เพ่ือใหขอมูลตาง ๆ ไปสูภาคประชาชนและผูรับบริการ  

ปรับปรุงและกำกับการบริหารจัดการภายในใหสอดคลองรองรับการเปนองคกรแหงคุณธรรมและความโปรงใส 
เชน บูรณการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารบุคคลใหทำงานกันอยางสอดคลองกันมากข้ึน 
      

5.5 กลไกการสรางและสงเสริมการปฏิบัติงานดวยความสุจริตผานการประชุม 6+1 Flagship 3 Track 
ประกอบดวยการประชุม 6+1 Flagship track 1 สายวิชาการ การประชุม 6+1 Flagship track 2 สาย
สนับสนุน และการประชุม 6+1 Flagship track 3 ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยางกิจกรรมที่จัดขึ้นผานการประชุม 

6+1 Flagship track 2 สายสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงคใหหนวยงาน ผู บริหารและบุคลากรตระหนักถึง
ความสำคัญของเรื่องการเงินและงบประมาณในการบริหารองคกร เปนการวิเคราะหความคุมคาของการใช
จายเงินของหนวยงาน และตองการสื่อสารใหเรื ่องการใชจายงบประมาณเปนขอมูลสาธารณะที่เปดเผยได 
สอดคลองกับเปาหมายการปฏิบัติงานและชวยแกจุดออนของ ITA ในรอบการประเมินป 2563  
  อธิการบดีนำจุดออนของการประเมิน ITA ป 2563  เรื่องการเปดเผยขอมูลแผนการดำเนินงานและการ
ใชงบประมาณของหนวยงาน จึงเกิดโครงการการวิเคราะหความคุมคาของการใชจายเงิน  การวิเคราะหตนทุน
ตอหนวยการจัดการศึกษา การบริหารงานตามพันธกิจข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเปนการสรางสังคมสุจริตผานการทำงานและ
การสื่อสารท่ีโปรงใส  
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     5.6 กลไกการนำแนวคิดการนำสังคมสุจริตตอยอดกับการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เนน 
การบูรณาการการจัดการสอนในรายวิชาท่ีเนนบัณฑิตเปนคนดี ซ่ือสัตย สุจริต มีการปรับปรุงหลักสูตรและ 
รายวิชาตลอดปการศึกษา 2563 และปการศึกษา 2564  ดำเนินการโดยกลุมงานบริหารหลักสูตร สำนักงาน 
พัฒนาการศึกษา เนนการปรับปรุงหลักสูตรใหม ใหมีการกำหนดตัวชี้วัดดานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและ 
ความโปรงใส  ตามเอกสารการติดตามและการรายงานแนบทาย 
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สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร 
25 มีนาคม 2564 

ข้อมูลรายวิชาเพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

---------------------------------------- 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 
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สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร 
25 มีนาคม 2564 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลรายวิชาของปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. รายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2563 จำนวน  3,479  รายวิชา
(อ้างอิง: ข้อมูลจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในปีการศึกษา 2563)

ภาคการศึกษาท่ี คณะ Total 
1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 118 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 289 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี 63 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุ 77 
คณะวิทยาศาสตร ์ 258 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 500 
คณะศลิปศาสตร ์ 109 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 177 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวตักรรม 41 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 23 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 25 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 38 
Grand Total 1718 

ภาคการศึกษาท่ี คณะ Total 
2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 138 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี 292 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลย ี 65 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวสัด ุ 70 
คณะวิทยาศาสตร ์ 261 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 541 
คณะศลิปศาสตร ์ 102 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 172 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวตักรรม 35 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 21 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 24 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม 40 
Grand Total 1761 
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สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบรกิาร 
25 มีนาคม 2564 

2. มีรายวิชาที่กำหนดผลลัพธ์การสอนได้นักศึกษาเป็นคนมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์แล้ว    30   รายวิชา
(อ้างอิง: ข้อมูลจำนวนรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ที่กำหนดคำว่า คุณธรรม หรือ
จริยธรรม หรือ สุจรติ หรือ วินัย ในคำอธิบายรายวิชา)
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน    6  รายวิชา 

ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. CSC541 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร ์ COMPUTER SECURITY MANAGEMENT 
2. INT603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
3. CSC646 วิทยาการข้อมูล DATA SCIENCE 
4. CSC651 การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร ์ COMPUTER SECURITY MANAGEMENT 
5. DSI103 นวัตกรรมบริการดิจิทัลเบื้องต้น INTRODUCTION TO DIGITAL SERVICE 

INNOVATION 
6. SED612 หลักการวิทยาการข้อมูล DATA SCIENCE PRINCIPLES 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน    6  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. ETM314 การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพทาง

เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
PROFESSIONAL EXPERIENCES IN 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MASS 
COMMUNICATION 

2. CTE469 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ SELF-DEVELOPMENT FOR BEING 
ENTREPRENEUR 

3. IED111 ปรัชญาอาชีวศึกษาและความเป็นคร ู PHILOSOPHY OF VOCATIONAL 
EDUCATION AND TEACHING 
PROFESSIONALISM 

4. CTE304 การจัดการเรยีนรู้และการสอนจลุภาคทาง
วิศวกรรมโยธา 

LEARNING MANAGEMENT AND MICRO - 
TEACHING FOR CIVIL ENGINEERING 

5. ETE410 การจัดการเรยีนรู้และการสอนจลุภาคทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

LEANING MANAGEMENT AND MICRO-
TEACHING FOR ELECTRICAL 
TECHNOLOGY 

6. LTM652 หลักและทฤษฎีการสื่อสารมวลชน PRINCIPLES AND THEORIES OF MASS 
COMMUNICATION 

- คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน    8  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. MIC433 เทคโนโลยีด้านพันธุศาสตร์และโปรตีน GENE AND PROTEIN TECHNOLOGY 
2. CSS321 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1 SOFTWARE ENGINEERING I 
3. CSS111 การสำรวจวิทยาการคอมพิวเตอร ์ EXPLORING COMPUTER SCIENCE 
4. CSS341 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น INTRODUCTION TO DATA SCIENCE 
5. PHY581 เทคนิคการทำวิจัย RESEARCH TECHNIQUE 
6. CHM607 ระเบียบวิธีวิจยัสำหรับเคมีอุตสาหกรรม RESEARCH METHODOLOGY FOR 

INDUSTRIAL CHEMISTRY 
7. CSS113 คอมพิวเตอร์และการประมวลผลขอ้มูล

เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO COMPUTER AND 
DATA PROCESSING 

8. SCE651 คุณธรรม จรยิธรรมและจรรณยาบรรณความ
เป็นคร ู

MORAL AND ETHICS FOR TEACHERS 
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- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน    4  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. ENV210 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม FUNDAMENTALS IN ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 
2. CVE512 การบริหารโครงการทางวิศวกรรมโยธา PROJECT MANAGEMENT IN CIVIL 

ENGINEERING 
3. CPE332 ประเด็นความเป็นมืออาชีพด้านวิศวกรรม

คอมพิวเตอร ์
PROFESSIONAL ISSUES IN COMPUTER 
ENGINEERING 

4. ENV791 สัมมนา 1 SEMINAR I 

- คณะศิลปศาสตร์ จำนวน    3  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. GEN311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร ์ ETHICS IN SCIENCE-BASED SOCIETY 
2. GEN352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

3. ELT611 หลักการและการสอนทางภาษาอังกฤษ 1 PRINCIPLES AND PRACTICES IN 
LANGUAGE TEACHING I 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน     2  รายวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. IND421 การดำเนินธรุกิจอย่างสร้างสรรค ์ CREATIVE ENTREPRENEURSHIP 
2. MTA101 พื้นฐานมีเดีย FUNDAMENTAL OF MEDIA 

- บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม จำนวน    1  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. DBM570 การจัดการระบบสารสนเทศ INFORMATION SYSTEM MANAGEMENT 

3. ปี 2563 มีการปรับปรุงรายวิชา รวมทั้งทบทวนกำหนดผลลัพธ์ให้มีการสอนนักศึกษาให้เป็นคนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม
3.1  ปี 2563 มีการปรับปรุงรายวิชา ทั้งหมด    1166   รายวิชา

(อ้างอิง: ข้อมูลจำนวนรายวิชาเปิดใหม่/ปรับปรุง ท่ีมีกำหนดการเริม่ใช้ 1/2563 เป็นต้นไป) 
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน    206  รายวิชา 
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน    294  รายวิชา 
- คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน    1 รายวิชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน    381  รายวิชา 
- คณะศิลปศาสตร์ จำนวน    20 รายวิชา 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน    164 รายวิชา 
- บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน    54 รายวิชา 
- วิทยาลัยสหวิทยาการ จำนวน    46 รายวิชา 
- รวมทั้งหมด จำนวน    1166 รายวิชา 
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3.2  ปี 2563 มีรายวิชาทีก่ำหนดผลลัพธ์ให้มีการสอนนักศึกษาให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
จำนวน   16   รายวิชา (อ้างอิง: ข้อมูลตามข้อ 3.1 ที่กำหนดคำว่า คุณธรรม หรือ จริยธรรม หรอื สุจริต หรือ 
วินัย ในคำอธิบายรายวิชา) 

- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน     4  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. INT603 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
2. SED612 หลักการวิทยาการข้อมูล DATA SCIENCE PRINCIPLES 
3. INT622 วิทยาการข้อมูล DATA SCIENCE 
4. BIS608 การประกอบธุรกิจและพฤติกรรมองค์กร ENTREPRENEURSHIP AND 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน     4  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. CTE469 การพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ SELF-DEVELOPMENT FOR BEING 

ENTREPRENEUR 
2. ETE417 การจัดการเรยีนรู้และทักษะการสอนทาง

เทคโนโลยีไฟฟ้า 
LEARNING MANAGEMENT AND TEACHING 
SKILLS FOR ELECTRICAL TECHNOLOGY 

3. ETE410 การจัดการเรยีนรู้และการสอนจลุภาคทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

LEARNING MANAGEMENT AND MICRO-
TEACHING FOR ELECTRICAL 
TECHNOLOGY 

4. CTE301 การพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูช่างโยธา DEVELOPMENT OF BASIC SKILLS FOR 
CIVIL ENGINEER TEACHER 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน     7  รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. ENV691 สัมมนา SEMINAR 
2. ENV791 สัมมนา 1 SEMINAR I 
3. ENV796 วิทยานิพนธ ์ DISSERTATION 
4. ENV797 วิทยานิพนธ ์ DISSERTATION 
5. ENV697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม STUDY PROJECT IN ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING 
6. ENV698 วิทยานิพนธ ์ THESIS 
7. ENV699 วิทยานิพนธ ์ THESIS 

- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน     1 รายวิชา 
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
1. MAT100 พื้นฐานมีเดีย MEDIA FUNDAMENTALS 
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4. ปี 2564 มีการปรับปรุงรายวิชา รวมทั้งทบทวนกำหนดผลลัพธ์ให้มีการสอนนักศึกษาให้เป็นคนที่มี
คุณธรรมจริยธรรม (อ้างอิง: สถานะหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง เริ่มใช้ 1/2564)

หลักสูตรครบรอบการปรับปรุง เริ่มใช้ 1/2564 จำนวน 69 หลักสูตร แบ่งเป็น 
1. อยู่ระหว่างการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  จำนวน 45 หลักสูตร 
2. ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว   จำนวน 24 หลักสูตร 

โดยหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมีการบันทึกข้อมูลรายวิชาเข้าระบบ 
NewACIS ดังนี้ 
• อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล   จำนวน 22 หลักสูตร 
• บันทึกข้อมูลแล้ว     จำนวน 2 หลักสูตร 

ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลมีการบันทึกจำนวน 2 หลักสูตร จึงขอแจ้งข้อมูลรายวิชา ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 
ดังนี้ 

4.1  ปี 2564 มีการปรับปรุงรายวิชา ทั้งหมด    120   รายวิชา 
(อ้างอิง: ข้อมูลจำนวนรายวิชาเปิดใหม่/ปรับปรุง ท่ีมีกำหนดการเริม่ใช้ 1/2564 เป็นต้นไป) 
- วิทยาลัยสหวิทยาการ    จำนวน     120  รายวิชา 

4.2  ปี 2564 มีรายวิชาทีก่ำหนดผลลัพธ์ให้มีการสอนนักศึกษาให้เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
จำนวน   -   รายวิชา (อ้างอิง: ข้อมูลตามข้อ 4.1 ที่กำหนดคำวา่ คุณธรรม หรือ จริยธรรม หรือ สุจรติ หรือ วินัย 
ในคำอธิบายรายวิชา) 
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