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ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซ่ียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อแสดงเจตนารมณ์อันชัดเจนของมหาวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นในการร่วม
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปลอดจากการทุจริต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

เรื่อง   เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
------------------------------- 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จึงขอแสดงเจตจ านงในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยว่าจะยึดมั่นการปฏิบัติภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                 
เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานไปสู่องค์กรโปร่งใสอย่างยั่งยืน ดังนี้ 

๑. มุ่งมั่นการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ให้สามารถ 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน และพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน 
            ๒.    มุ่งสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 
              ๓.    มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยค านึงถึงผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นหลักส าคัญเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
            ๔.   มุ่งปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน และเล็งเห็นถึงคุณค่าของประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตนแก่ประชาคมทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย  
            ๕.   มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการถ่ายทอดคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภาครัฐ การประกาศเจตจ านงสุจริตให้บุคลากร
ทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี เกิดแรงจูงใจร่วมกันที่จะต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ ด้วยการสื่อสารสองทาง
เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
            
           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี   12    ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ    เซี่ยงฉิน) 
              อธิการบดี 

มจพ. ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสตัย์สุจรติ มีคณุธรรมและความโปร่งใส 
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Announcement of King Mongkut's University of Technology North Bangkok 

Intent to Maintain Good Governance Measures toward Honesty, Integrity and Transparency 

 

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

 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok is fully aware of the vital 

importance in the matter of preventing and combating corruption. In response to the national 

strategic plan on the Prevention and Suppression of Corruption phase 3 (B.E 2560-2564), the 

university officials express their intent to uphold the principles of good governance by acting 

with honesty and steadfast adherence to standards of ethics and transparency.  

 

The attempt emphasizes good governance practices in corporate affairs, pinpointing the work 

culture that fosters sustainable institutional transparency.   The University staff resources are 

anticipated to conduct themselves in a manner consistent with these values: 

 

1. To adhere to professional practices of accuracy, justice and ethical obligations; to put 

forth honest efforts in their performance in compliance with policies and regulations. 

All stages of activities carried out are subject to monitoring while pertinent 

information must be ready for dissemination to external audience; 

2. To cultivate a work culture representing the values of integrity,  responsibility and 

compliance with standards for the professional practices, all of which would enable 

the institution and the nation to achieve maximum efficiency;    

3. To concentrate on performance improvement systems, taking into account the various 

interests and involvement of stakeholders and public sector in an attempt to sustain 

ongoing performance improvement; 

4. To instill in all university sectors the values and attitudes that condemn corruption; 

raising staff awareness about setting aside their private interests for the sake of the 

"common good"; 

5. To  promote a culture that encourages the dissemination of transparency and integrity 

in government operations; to declare the University’s commitment to trustworthiness 

and ethical values, ensuring all staff members have a thorough understanding of the 

anti-corruption enforcement policies and then put forth their best efforts to address 

all forms of corruption. A proactive approach of two-way communication and the 

ICT strategies will be implemented for a more refined mode of communication.   

 

 

Announced on 12 December 2017. 

 

 

 

 

 

(Prof. Dr. -Ing. habil. Suchart Siengchin) 

KMUTNB President  
 

 


