
การเสริมสรางวฒันธรรมองคกร (o38) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) สนับสนุนการบริหารจัดการองคกรดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได ตามแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองคกรภาครัฐภายใตกรอบการสรางระบบธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน  อธิการบดีประกาศนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนมืออาชีพ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 โดยยึด“หลักปฏิบัติดานจรรยาบรรณองคกร 
(Code of Conduct)” ซึ่งประกาศใชมาตั้งแตป 2554 และใชเปนมาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีของประชาคม 
มจธ.   

ในดานการเสริมสรางวัฒนธรรมขององคกรใหบุคลากรของ มจธ. มีทัศนคติ คานิยมในการปฏิบัติงานอยาง
ซ่ือสัตย สุจริตนั้น บุคลากรของ มจธ.ทุกคนตั้งแตเขามาทำงานในมหาวิทยาลัย จะไดรับการเผยแพรและปลูกฝงใหมี
แนวคิดและปฏิบัติตนตามแนวทางหลักการของ  Code of Conduct  ซ่ึงกำหนดแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณสำหรับ
บุคลากรไว 10 ขอ ดังนี้  

1) ปฏิบัติตนอยูในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณองคกร   
2) มีความยุติธรรมและเคารพในสิทธิการกระทำและความคิดเห็นของผูอ่ืน  
3) ตั้งม่ันอยูในจรรยาบรรณในการสอนและการวิจัย  
4) รักษาเสรีภาพทางวิชาการอยางมีความรับผิดชอบ  
5) บริหารจัดการดวยความรับผิดชอบในหนาท่ี   
6) ปกปองและรักษาทรัพยากรของ มจธ.  
7) สงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร   
8) การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ความลับ ขอมูลสวนตัวและขอมูลที่เปดเผยไดดวยความระมัดระวัง         

 9) หลีกเลี่ยงความขัดแยงดานผลประโยชนและขอผูกพัน  
 10) สงเสริมและพัฒนาใหเกิดการทำงานอยางสวัสดิภาพปลอดภัยและถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย  
 

มจธ. ไดพัฒนาหลักปฏิบัติ Code of Conduct บนฐานของคานิยม (Core value) ขององคกร บุคลากร
ตลอดจนประชาคมของ มจธ. ตองปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณขององคกรทั้ง 10 ขอ มจธ. ไดกำหนดโทษของการ
กระทำผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยอยางรายแรงใหมีการดำเนินการทางวินัยตามขอบังคับของ มจธ. และ
กำหนดโทษที่ไมเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการ 3 ทางคือ 1) ตักเตือน 2) สั่งใหดำเนินการใหถูกตองภายในเวลา
กำหนด 3) ทำทัณฑบน   

มจธ. ไดกำหนดการกระทำผิดจรรยาบรรณท่ีถือวาเปนการกระทำผิดวินัยรายแรงไว  5 ขอดังนี้ 
1) การนำผลงานหรือผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 
2) การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษา หรือเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงมิใชคูสมรสของ

ตน 
3) การเรียก รับหรือยอมรับสินบน ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผูรับบริการ หรือผูซ่ีง

อาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น รวมถึงการใชตำแหนงหนาท่ี ชื่อเสียงของหนวยงานไปเพ่ือ
แสวงหาประโยชนสวนตน 

4) การเปดเผยความลับของนักศึกษา ผูรับบริการหรือผูรวมงานท่ีไดมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความ
ไววางใจ โดยกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษา เพ่ือนรวมงาน หรือผูรับบริการ หรือแสวงหา
ผลประโยชนจากการเปดเผยความลับดังกลาว 

5) การสอน หรืออบรมนักศึกษาเพ่ือใหกระทำการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอยางรายแรง  

 

 



การดำเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรในป 2563 

1) อธิการบดี ประกาศนโยบายสุจริตในการทำงาน ผานการประชุมพบปะแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น รับทราบ
ปญหา ประชาคม หรือการประกาศนโยบายผานสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ไปสูบุคลากรของ มจธ.  
 

  



 

 

 

 

 



 

2.  นโยบายในการบริหาร มจธ. ในป 2563 ถูกประกาศชัดเจนโดยอธิการบดี ผานการประชุมรวมกับ

ประชาคม (เอกสาร 1 เอกสารประกอบการประชุมกับประชาคมของ อธิการบดี) 

 

แมแตในการใหพรปใหมแกประชาคม อธิการบดีก็เนนเรื่องการบริหารงานดวยความสุจริต  

 



3.  การทบทวนจัดทำสื ่อเผยแพร Code of Conduct เพื ่อสรางความเขาใจใหบุคลากรใชเปนแนว
ประพฤติปฏิบัติตนในการทำงานไดอยางชัดเจนมากข้ึน   

คณะกรรมการ Core value และ คณะทำงาน Code of Conduct  ไดรวมกันจัดการประชุมทบทวน 
และจัดทำเอกสารเผยแพร Code of conduct เลมใหม เพื่อสรางความเขาใจใหกับบุคลากร หรือประชาคมใน 
มจธ. ในนิยามและขอปฏิบัติในหลักจรรยาบรรณ 10 ขอ ไดแก 1) ปฏิบัติตนอยูในกรอบคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณองคกร  2) มีความยุติธรรมและเคารพในสิทธิการกระทำและความคิดเห็นของผูอื่น  3) ตั้งมั่นอยูใน
จรรยาบรรณในการสอนและการวิจัย  4) รักษาเสรีภาพทางวิชาการอยางมีความรับผิดชอบ  5) บริหารจัดการดวย
ความรับผิดชอบในหนาท่ี  6) ปกปองและรักษาทรัพยากรของ มจธ.  7) สงเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขององคกร  8) การบริหารจัดการขอมูลขาวสาร ความลับ ขอมูลสวนตัวและขอมูลที่เปดเผยไดดวยความระมัดระวัง         
9) หลีกเลี่ยงความขัดแยงดานผลประโยชนและขอผูกพัน 10) สงเสริมและพัฒนาใหเกิดการทำงานอยางสวัสดิภาพ
ปลอดภัยและถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย  ในรูปเลม Booklet สะดวกและพกพาได รวมทั้งจัดในรูปเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือจะแจกจายใหกับบุคลากรและประชาคม มจธ. ท่ัวไป เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติแบบเดียวกัน   
(เอกสาร 2  คูมือปฏิบัติ หลักจรรยาบรรณ Code of Conduct ท่ีดำเนินการในป 2563)    

 
4.  นำนโยบายการบริหารลงสูกลุ มคณะทำงานผลักดันการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน PI – 

Productivity Improvement ซึ่งกำกับการทำงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน โปรงใส 
ตรวจสอบได ผานการปรับปรุง Work Flow  (เอกสาร 3 รายงานการดำเนินการคณะทำงาน PI ) 



อธิการบดีพบประชาคม มจธ.
โดย รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
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เป็นมหาวิทยาลัย

ที่ใฝ่เรียนรู้

มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ
ในเทคโนโลยี
และการวิจัย
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ของประชาคม
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STRATEGIC VISION

Internal Innovation

2026 40y After Time2021

The Best STI Uni in Thailand 
for Learning Innovation

The Most Impactful STI Uni in Asia 

Top 3 STI Entrepreneurial Uni in ASEAN

Breakthrough
(Transformation)

Social Impact

5y

10y

40y

The Most Impactful STI Uni in ASEAN 
20y

2036

Social Change Agent
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KMUTT VISION

KMUTT 
Vision

คุณค่า ของ คน คือ การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี 
Employability ใน Global market และเป็น Social Change Agent
คุณค่า ของ กระบวนการเรียนการสอน ทีน่ าไปสู่นวัตกรรมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

คุณค่า ของ งานวิจัย และงานบริการวิชาการ คือ ตอบโจทย์และชี้น า
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทีมุ่่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ

ท าให้เกิดคุณค่า น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน
(Science and Technology university that creates values and leads to changes for 

a strong and sustainable global society via developments of education 
innovation, research, creativity, and entrepreneurship.) 
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นิยาม Entrepreneurial University 
Entrepreneurial University – What’s not...

1. ไม่ได้หมายถึงมหาวิทยาลัยที่เพียงแค่สอนวิชาการค้าขาย/
บริหารธุรกิจ (Not trade/ business school)

2. ไม่ได้หมายถึงมหาวิทยาลัยที่เพียงแค่เป็นแหลง่รวบรวมและใช้
ความรู้ วิธีการและแนวคิดจากโลกธุรกิจ (not wholesale 
adoption of methods and values from the 
commercial world)

3. ไม่ได้หมายถึงมหาวิทยาลัยที่เพียงแค่สร้างบรษิัท/ธุรกิจใหม่
(not merely an assembly line for the creation of
new companies)

4. ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าทีก่ารพัฒนา
เศรษฐกิจ (Not Economic Development Authority)

What’s NOT 
‘Entrepreneurial 

University’?

อ้างอิงจาก: The Entrepreneurial University by Holden Thorp and Buck Goldstein
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Entrepreneurial University – What’s it...
1. มหาวิทยาลัยที่เห็นว่า ‘วัฒนธรรมองค์กร’ ส าคัญกว่า ‘โครงสร้างองค์กร’

(Places culture ahead of structure)
2. มหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม ‘Liberal Arts Education’ โดยเชื่อว่าเป็นหัวเชื้อ

ที่จะน าไปสู่นวัตกรรม (Liberal Arts education fuels Innovation)
3. มหาวิทยาลัยที่เติบโตขึ้นด้วย ‘การแก้โจทย์/ปัญหาขนาดใหญ’่

(Thrives on big problems)
4. มหาวิทยาลัยที่มุ่งทั้ง ‘สร้างนวัตกรรม’ และ ‘ท าให้เกิดผลจริง’

(Values innovation & execution)
5. มหาวิทยาลัยที่สร้างความร่วมมือระหว่าง ‘ภาควิชาการ’ และ

‘ผู้ประกอบการ’ (Partnerships between academics and 
entrepreneurs)

What’s 
‘Entrepreneurial 

University’?

อ้างอิงจาก: The Entrepreneurial University by Holden Thorp and Buck Goldstein

นิยาม Entrepreneurial University 
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Strategy Map of KMUTT next

8 July 2018

Time

Internationalization, academic 
freedom & contract 

management with right 
understanding, Knowledge 

sharing, learner 1st, go practice, 
self management, outcome 1st

,challenge, continuous 
improvement, efficiency, 

openness & collaboration

Sustainability mindset

Sufficiency economy mindset

The Best STI University 
for Learning in Thailand

Transformation Model Univ
in Thailand

( new relations with social & industry)

Gain no.1 Teaching acknowledgement

in Thailand (on search)

Gain acknowledgement of OBE platform 
leading University

(industry as internal partner)

Having the most 
Impactful S&T 

Network in Thailand

# of high quality industrial & 
Research Partners

Best 3 STI
Entrepreneurial 

Uni  in ASEAN
Economic 

Contribution as 

GDP level,

# of emissions 

& social activities

Gain 

Entrepreneurial 

univ certification by

ACEE

One of 
the center
of start ups

# of start ups and IDE 
(Innovation Driven 

Enterprise

Center of 
Technological

and social
Innovation in

Thailand

# of organization, 

entrepreneurs

In the Eco-sys

Most 
Impactful 

S&T Uni in Asia

# of Social 

Innovation

Acknowledgement
as center of S&T Eco-

sys(at certain category)

Position as 
the center of Social 
innovation Eco-sys

Acknowledgement 

as center of S&T Eco-

sys(at certain category)

Enhance 
OBE platform

# of fully function

Systems as OBE-P

# of updating with 
collaboration

Activate 
KMUTT 

OBE programs

# of S&T OBE program

Employability of  graduates

# of tech-transfer

No of info from OBE

marketing

Establish
Business HUB

# of Transfer project

# of activated OBE programs 
with partners

Establish
Test field(sand box)

# of test at sand box 

Circulation of 
Learning,

Research & Practice
(Technical Service)

development

Entrepreneur 
based employee 

recruitment

# of approved level

Entrepreneur based employee

Develop Unique 
Entrepreneur

program
Satisfaction  score

of entrepreneurs

Establish Adequate
Entrepreneur 

Evaluation method 
and sufficiency 

mindset

# of agreement by

entrepreneurs

Having PSF++
Academic
employee

# of PSF++ academic

employees

Having over T50
Lecture

# of T50 over

lectures

Develop new 
Competency along 

with KMUTT
strategy

# of agreement by

Lecture & board

Select & hire 
employees
Along with 

competency

# of agreement by

Lecture & board

Lead model for Recruiting 
Industrial professors 

and guest teachers 
from community

# of certified teachers

By new standard

Enhance flexibility
& Effectiveness 

for HRM

Revision of HRM-sys

Measure multiple
revenue

Run earning 
system

From spin off activities

From services

From rental assets

Strategic approach
For subsidy

Subsidy share

Renew IT-sys
Coverage rate of

RFP functions

Within budget

Master data mgt
Single source data

Achievement rate

Of RFP

KX utilization

Return after 5years
Decentralize

Flexibility policy

agreement

Satisfaction rate, Efficiency rate of integrated 
platform (e.g. Utilization  rete of  Space Lav co-

working Learning living space)

KMUTT cultural
penetration

Acknowledgement rate

Of cultural indicators

Management
Mind set and

Evaluation score

Research
mindset

Evaluation score

Build knowledge
and mentor network 
for startups

Coverage number of

Necessary mentor

Innovation
HR training

# of certified personnel

Establish marketing
& the Sys of  research
to Tech development

Success as 

OHEC pilot univ

Times of B-Model monitoring 
and improvement

Coverage rate of

1st liners in 7 categories

Strongest academic
Research networks

in 7 category
2.633.26

(area & agenda based)

(non-age gr)

(res & tech service)

(donation)

# of agreements

By the board

Agreement of 
business model

activate
OBE based

ANT projects

Business Model
management

Develop and 
Activate Tech

transfer co-center

Rate of 

industry related project
Enhance

Practice school
(experience learning)

design adequate
Classroom 

& space

satisfaction ratio for

Classroom & space
Define EIL and

Develop 
the adequate SYS

Completion of the SYS

Reputation & satisfaction ratio 
of active learning

Circulation of 
learning- &

research

# of Education Research in 
KMUTT, frontline research, 

effectiveness of research skill 
development platform

# of research outcome

(high impact research)

# of activated ANT projects accepted by 
the communities

Develop open 
Innovation

platform

# of learning based on

Research

# of research based on

learning

Network

Weapon

Edu & research

HR

Revenue

System

Asset

Culture

Eco-sys

Double category

Double category

Double category

Note: 
• # of => # of quality…
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กลยุทธ์สู่เป้าหมาย Entrepreneurial University
Entrepreneurial University

Sustainability
ด้าน Resources 

(เงิน/คน)
Relevance

Output / Outcome
(Social Change Agent)

+ (R&D / Service)

Learning Organization
+ Effective 

Management

Want
ระบบการเรียนการสอน OBE

ระบบวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

ระบบการสร้าง Culture องค์กร
ที่ดี (Clan + Adhocracy)

ระบบบริหารจัดการที่น าไปสู่ 
Digital เต็มรูปแบบและรวดเร็วขึน้

ระบบการสื่อสารองค์กรที่ดี

Culture
Edu &

Research Eco
System

System
Network

HR

Revenue
Asset

Weapon
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นโยบายการบริหาร มจธ. ก้าวสู่ปีที่ 60
นโยบาย 4+2  หลักการท างาน 5 ข้อ และเรื่องที่ส าคัญ 3 เรื่อง

KMUTT Policies:
Sustainability

• Quality
• Productivity
• Relevant Excellence
• Governance
• Speed
• Communication

หลักการท างาน

• โปร่งใส & ตรวจสอบได้
• ความเป็นนานาชาติ
• ยืดหยุ่นสูง & คล่องตัว
• เรียบง่ายได้ประสิทธิภาพ
• เปิดกว้างสร้างเครือข่าย

3 เรื่องที่ส าคัญ

• KMUTT Educational 
Reform

• KMUTT Research and 
Innovation

• Organization 
Transformation
(HR & System) 

new

new
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ลักษณะส าคญัขององคก์ร
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

การน าองค์กร
รองอธิการบดี

อาวุโสฝ่ายบริหาร

การวางแผน
รองอธิการบดี

อาวุโสฝ่ายบริหาร

การใหค้วามส าคัญกับผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
/รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
รองอธิการบดี

อาวุโสฝ่ายบริหาร

การจัดการกระบวนการ
รองอธิการบดี

อาวุโสฝ่ายวิชาการ
/รองอธิการบดีอาวุโส
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผลลัพธ์
การด าเนินการ

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

1

2

3

4

5

6

7

Concepts
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Together...
We are stronger

Thank you
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http://gg.gg/drc7d

กิจกรรมร่วมโหวต
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   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
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  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
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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
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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
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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

27



01

ตัวอยาง

กรณีผูขายสินคาเสนอลดราคาสินคานอกบิล
หรือของสมนาคุณพิเศษใหแกทาน ทานควร
ปฏิบัติอยางไร

28

คำแนะนำ
ควรปฏิเสธไมรับผลประโยชน และรายงาน
ใหผูบังคับบัญชา



   10
สงเสริมและพัฒนาใหเกิดการทำงาน

อยางมีสวัสดิภาพปลอดภัย
และถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย

29



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

30



ตัวอยาง

หากทานพบเห็นนักศึกษาไมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะที่ใช
เครื่องมือในโรงประลอง ทานควรปฏิบัติ
อยางไร

01

หากทานพบเห็นอุปกรณชำรุด ไมพรอม
ใชงาน หรือสภาพแวดลอมท่ีไมถูกสุขลักษณะ
ไมเหมาะสมสำหรับการทำงาน ทานควร
ปฏิบัติอยางไร

03

หากทานพบเห็นบุคคล เหตุการณ หรือ
การกระทำที่อาจเปนภัยหรือกอใหเกิด
อันตรายตอประชาคม มจธ. ทานควรปฏิบัติ
อยางไร

02

31

คำแนะนำ
แจงผูดูแลทราบเพื่อกำกับนักศึกษาให
สวมใสอุปกรณปองกันอันตราย และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบดานความปลอดภัยที่
กำหนดไวอยางเครงครัด ตลอดเวลาที่
ใชเครื่องมือในโรงประลอง

คำแนะนำ
แจงผูเกี่ยวของดำเนินการแกไข ปรับปรุง
อุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ
และจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ
สำหรับการทำงาน

คำแนะนำ
แจงเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่อยู
ในบริเวณใกลเคียง เพ่ือหาแนวทางปองกัน
หากเกิดเหตุการณรายแรงตองพรอมเขา
ระงับเหตุในทันที
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การเรงรัดการดําเนินงาน Productivity Improvement 

ตามมติที่ประชุม PI-KMUTT เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
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• มหาวิทยาลัยมุงเนนใหบุคลากรทํางานเชิงวิเคราะหมากขึ้น เพ่ือสรางวัฒนธรรมการทํางานที่โปรงใส ตรวจสอบได 

ดวยการใชขอมูลจริง (Fact) ในการปฏิบัติงาน

• สภามหาวิทยาลัยรับนโยบายจากภาครัฐในการใหบริการประชน ประกาศใหทุกหนวยงานดําเนินการ การจัดทํา 

Work Manual, Service Level Agreement และ Service Catalog เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานและ

ยกระดับมาตรฐานการใหบริการยิ่งขึ้น

• ตรวจสอบภายใน กําหนดใหทุกหนวยงานวิเคราะห Control Point ในการดําเนินงาน เพ่ือปองกัน ควบคุม ปจจัย

ที่เปนจุดเสี่ยงจากการดําเนินงาน

• พระราชบัญญัติการใหบริการภาครัฐดวยดิจิทัล เพ่ือตอบสนองการปฏิบัติงานดวยนโยบายการลดกระดาษ (Less 

paper)

• นโยบาย 2 ภาษา สงเสริมสนับสนุนและสรางสภาพแวดลอมความเปนสากล (Internationalization) 2 ภาษา 

หมายเหตุ: นโยบายดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งที่เกี่ยวของกับบุคลากร

นโยบายที่เก่ียวของ Productivity Improvement ปงบประมาณ 2563 
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Phase 
1

การปรับปรุงคูมือ

ปฏิบัติงาน

ประกาศขอตกลง

ระดับการใหบริการ 

(SLA)

กําหนดมาตรฐาน

การใหบริการ

(Service Catalog)

Phase 
3

Phase 
2



Take Stock 

คูมือการปฏิบัติงาน 

และ SLA

ของหนวยงานใน

สํานักงานอธิการบดี 

ประจําป 2563-

2564

ลําดับ หนวยงาน คูมือท้ังสิ้น
แผน 

Flow 63

แผน 

Flow 64
หมายเหตุ หนวยงาน

แผน 

SLA 63

แผน 

SLA 64
หมายเหตุ แผน Service Catalog

1 IA 14 5 1 IA 3

2 SA 22 4 SA 4 ต.ค.62 - มิ.ย. 63

3 AM 15 2 1 AM 0 1 ไมเสนอแผนป 63

4 TO 43 4 TO 1

5 PAM 25 25 PAM 0 อยูระหวางดําเนินการ มี.ค. – พ.ค.63

6 RO 39 0 ปรับปรุงเปนปจจุบันแลว RO 1

7 UC 7 0 ปรับปรุงเปนปจจุบันแลว UC 0 อยูระหวางดําเนินการ

8 FM 11 4 FM 0 อยูระหวางดําเนินการ

9 QA 13 0 อยูระหวางดําเนินการ QA 0 อยูระหวางดําเนินการ

10 EDS 14 2 EDS 0 1 พ.ค. - มิ.ย. 63

11 STG 40 4 1 STG 11 9

12 HRM 54 0 อยูระหวางดําเนินการ HRM 0 อยูระหวางดําเนินการ

13 HRD 11 0 ปรับปรุงเปนปจจุบันแลว HRD 1

14 RIPO 30 5 RIPO 0 อยูระหวางดําเนินการ

15 US 29 7 US 0 อยูระหวางดําเนินการ

16 EESH 45 0 อยูระหวางดําเนินการ EESH 0 อยูระหวางดําเนินการ

17 BU 11 0 ทําบันทึกชี้แจงไมเสนอแผน BU 0 ทําบันทึกชี้แจงไมเสนอแผน

18 SFA 18 0 ปรับปรุงเปนปจจุบันแลว SFA 0 อยูระหวางปรับโครงสรางหนวยงาน ต.ค. 62 – มี.ค. 63

19 HCU 21 0 ปรับปรุงเปนปจจุบันแลว HCU 1

20 SCM 43 6 SCM 4 5 Phase 1 ม.ค. – มิ.ย. 63

Phase 2 ก.ค. 63 – พ.ย. 64

21 BD 43 0 อยูระหวางดําเนินการ BD 0 อยูระหวางดําเนินการ

22 IAU 4 0 ปรับปรุงเปนปจจุบันแลว IAU 0 ทําบันทึกชี้แจงไมเสนอแผน

23 ARU 8 8 ARU 2 2 ม.ค. – ก.ค. 64
24 FDU 8 3 FDU 1

25 CRU 38 0 อยูระหวางดําเนินการ CRU 0 อยูระหวางดําเนินการ

26 PI 12 2 3 PI 1 ก.ย.63 และ ก.ย. 64

27 RC 0 0 อยูระหวางดําเนินการ RC 0 อยูระหวางดําเนินการ

รวมท้ังหมด 618 81 6 รวมทั้งหมด 30 18

Presenter
Presentation Notes
บางหน่วยงานมีการปรับปรุง Flow มากกว่า 1 ครั้ง ส่งผลให้ตัวเลข Flow ที่ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นลบ (-) ขอเช็คกับหน่วยงานอีกครั้ง เนื่องจากหน่วยงานอาจจะไม่ได้ระบุว่าปรับปรุงเป็นครั้งที่เท่าไรในตาราง Take Stock (ฝ่ายเลขา เก็บข้อมูลแบบนำผลมา +เพิ่มทุกปี)
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แผน-ผล การปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน

แผน Flow 63 แผน Flow ม.ค. 63 ผล Flow ม.ค. 63 แกไข/ตรวจสอบ

• ปงบประมาณ 2563 มีหนวยงานนําเสนอแผนการดําเนินงานปรับปรงุคูมือปฏิบัติงาน จํานวน 81 

กระบวนงาน จาก 14 หนวยงาน 

• ณ 15 มกราคม 2563 หนวยงานมีแผนการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานทัง้สิ้น 18 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 5

เรื่อง คิดเปนรอยละ 27.78 จากสํานักงานคลัง สํานักงานยุทธศาสตร และศูนยนวัตกรรมนโยบาย

• อยูระหวางหนวยงานแกไข/ตรวจสอบ/เสนออนุมัติ จํานวน 11 เรื่อง

• มีความเคลื่อนไหว รวมทั้งสิ้น 16 เรื่อง คิดเปนรอยละ 61.11

จากการดําเนินงานพบวาหนวยงานกําหนดแผนการดําเนินงานในชวงตนงบประมาณนอยกวาชวงกลาง-ปลาย

งบประมาณ ดังนั้น หากการดําเนินงานไมไดตามแผนตั้งแตเริ่มอาจจะสงผลตอแผนการดําเนินงานภาพรวมทั้งป

1.สนง.กิจการตางประเทศ (IA)

2.สนง.กิจการนักศึกษา (SA)

3.สนง.คัดเลือกและสรรหา นศ. (AM)

4.สนง.คลัง (TO)

5.สนง.จัดหาฯ (PAM)

6.สนง.บริหารจัดการฯ มจธ.บางขุนเทียน (FM)

7.สนง.พัฒนาการศึกษาฯ (EDS)

8.สนง.ยุทธศาสตร (STG)

9.สนง.วิจัยนวัตกรรมฯ (RIPO)

10.สํานักงานอํานวยการ (US)

11.กลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธฯ (SCM)

12.กลุมงานนักศึกษาเกาสัมพันธ (ARU)

13.กลุมงานการระดมทุน (FDU)

14.ศูนยนวัตกรรมนโยบาย (PI)
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แผน-ผลการประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ (SLA)

แผน SLA 63 แผน SLA ม.ค. 63 ผล SLA ม.ค. 63

• ปงบประมาณ 2563 มีหนวยงานนําเสนอแผนการประกาศขอตกลงระดับการใหบริการจํานวน 30 เรื่อง จาก 

11 หนวยงาน

• ณ 15 มกราคม 2563 หนวยงานมีแผนการการประกาศขอตกลงระดับการใหบริการ ทั้งสิ้น 3 เรื่อง อนุมัติให

ประกาศใชงาน 1 เรื่อง จาก สํานักงานกิจการนักศึกษา (ดําเนินการเสร็จกอนแผน) คิดเปนรอยละ 33.33

จากจํานวนแผนการดําเนินงานที่ผานมาพบวาหนวยงานเสนอแผนในการประกาศ SLA นอยเม่ือเทียบกับจํานวน

คูมือปฏิบัติที่มี ดังนั่นอาจจะสงผลตอการกําหนดเงื่อนไขในการใหบริการเม่ือมีการจัดทํา Service Catalog และ

อาจจะทําใหมองไมเห็นปญหาจากการดําเนินงานที่แทจริง

1.สนง.กิจการตางประเทศ (IA)

2.สนง.กิจการนักศึกษา (SA)

3.สนง.คลัง (TO)

4.สนง.ทะเบียนนักศึกษา (RO)

5.สนง.ยุทธศาสตร (STG)

6.สนง.พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

7.กลุมงานบริการสุขภาพและอนามัย (HCU)

8.กลุมงานการส่ือสารเชิงกลยุทธฯ (SCM)

9.กลุมงานนักศึกษาเกาสัมพันธ (ARU)

10.กลุมงานการระดมทุน (FDU)

11.ศูนยนวัตกรรมนโยบาย (PI)
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Time line Service Catalog

มีหนวยงานเสนอแผนการดําเนินงานในการจัดทํา Service Catalog ทั้งสิ้น จํานวน 11 หนวยงาน ประกอบดวย

หนวยงาน ชวงเวลาดําเนินการ

1. กลุมงานชวยเหลือทางการเงินแกนักศึกษา ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

2. สํานักงานกิจการนักศึกษา ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563

3. กลุมงานการสื่อสารเชิงกลยุทธและการตลาด Phase 1 มกราคม – มิถุนายน 2563, Phase 2 มิถุนายน – พฤษภาคม 2563

4. สํานักงานทะเบียนนักศึกษา มีนาคม – พฤษภาคม 2563

5. สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย มีนาคม – กันยายน 2563

6. สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2563

7. สํานักงานบริหารจัดการกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน กุมภาพันธ – สิงหาคม 2563

8. ศูนยนวัตกรรมนโยบาย มิถุนายน – พฤศจิกายน 2563

9. กลุมงานชุมชนสัมพันธ กันยายน 2563 - พฤศจิกายน 2563

10. กลุมงานระดมทุน กันยายน 2563 - พฤศจิกายน 2563

11. กลุมงานนักศึกษาเกาสัมพันธ กันยายน 2563 - พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ 1. ปจจุบันหนวยงานไดมีการกําหนดรูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานไวเบื้องตน และนําเสนตอที่ประชุมบางแลว

2. ชวงเวลาในการดําเนินงานแตละหนวยงานใชเวลามาก-นอยไมเทากัน เนื่องจากจํานวนคูมือปฏิบัติงานหรือบริการที่หนวยงานมี
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