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  หลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา 

 (University Governance Programme : UGP-OHEC) 

1. หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ปัญหาธรรมาภิบาลที่เกิดข้ึนในวงการอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในประเด็นๆ 

สําคัญดังต่อไปนี้ อันได้แก่ การร้องเรียนเก่ียวกับความไม่โปร่งใสในบริหารจัดการ  การได้มาซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การสรรหาอธิการบดี และการได้มาขององค์ประกอบของสภา หรือ ปัญหาเกิดจากโครงสร้างของ
ฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัยซ่ึงตามกฎหมาย รวมทั้ง ขาดผู้รับผิดชอบหลักในการกํากับธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา ส่ิงเหล่าน้ีคือเคร่ืองสะท้อนถึงการกํากับดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสภามหาวิทยาลัย
และการบริหารมหาวิทยาลัย ย่อมสงผลถึงภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและวงการอุดมศึกษาไทย  

นํามาและส่งผลให้มีการใช้มาตรา 44 เข้าระงับปัญหา ซ่ึงเป็นทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการสะสางและนําไปสู่กระบวนการท่ีถูกทิศถูกทางแก่มหาวิทยาลัยน้ันๆ  และเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยดําเนินงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง  หลักสําคัญของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือ การสร้างธรรมาภิบาลให้ 
เกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะตอบโจทย์และก่อให้เกิดในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาบรรลุ
ไปสู่ผลสําเร็จได้อย่างย่ังยืน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทกํากับการพัฒนาอุดมศึกษา
ของไทย โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวันที่ 15 มกราคม 2551 ได้กําหนดว่า “ธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการ 
(governance and management) เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และอุดมศึกษาใน
ภาพรวม กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการกําหนดทิศทางที่ดีและก้าวหน้า พร้อมการขับเคล่ือนโดยการบริหารคน
ที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภารกิจของมหาวิทยาลัยก็สําเร็จลุล่วงไปได้ บทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรสูงสุดในที่นี้คือ 
“สภามหาวิทยาลัย” มีความสําคัญต่อความเจริญของสถาบัน และผลผลิตที่ดี....” 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ยังได้กําหนดแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการอุดมศึกษา 
โดยการจัดต้ังองค์กรหรือกลไกพัฒนาผู้กํากับนโยบาย และผู้บริหาร ในลักษณะเดียวกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) เพ่ือทําหน้าที่พัฒนาผู้บริหารต้ังแต่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปจนถึง
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ จัดเย่ียมชม สร้างเครือข่ายเวทีแลกเปล่ียน
ความคิด และสนับสนุนการสร้างองค์กร และนวัตกรรมการบริหารนโยบายและการจัดการ 

“สถาบันธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย” ได้จัดต้ังข้ึนภายใต้สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย    
เพ่ือเป็นองค์กรพัฒนาธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแนวทางที่
กําหนดไว้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) สถาบันฯ จึงได้จัดหลักสูตร “ธรรมาภิ
บาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” (University Governance Program : UGP) สําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยข้ึน 
เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเก่ียวกับการทําหน้าที่การกํากับดูแลมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน 
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2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเข้าใจวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทําหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย และสามารถตัดสินใจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ   
2) เพ่ือให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและหลักการ

ป้องกันเพ่ือไม่ให้กรรมการสภาฯ ต้องรับผิดทางกฎหมาย  
3) เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับบทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยในการกํากับดูแลการบริหารเงินและทรัพย์สิน การเปิดหลักสูตร การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารจัดการความเส่ียง ตลอดจนผลักดันความคิดเหล่าน้ันให้บังเกิดผล 

4) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของสภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ (คําส่ังทางปกครอง)  

5) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประเด็นข้อพิพาทเก่ียวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง 
6) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

ประโยชน์ในการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ 
     

3. ผู้รับผิดชอบ  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย 
 

4. ผู้เข้าร่วมหลักสูตร  จํานวนรวม 30 ท่าน  โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 
1. เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย 
2. เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   
4. เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกต้ังจากผู้บริหารระดับคณบดีหรือ

เทียบเท่า  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกจากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจํา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเลือกต้ังจากคณาจารย์ประจํา หัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่า) 

5. เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย  
         (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือตําแหน่งอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า) 

6. เป็นประธานสภาคณาจารย์ 
7. เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

 

5. วิทยากร 
วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงท้ังจากภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ 

และความเข้าใจในบริบทอุดมศึกษาเป็นอย่างดีย่ิง  
 

6. ระยะเวลา สถานท่ีการศึกษาอบรม และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา   
การเข้ารับการอบรมในหลักสูตรน้ี ใช้เวลาทั้งส้ิน 36 ชม. 
ซ่ึงในการเข้าร่วมในหลักสูตรน้ี   ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะต้องร่วมหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลา

หลักสูตร  
 



3 | P a g e  
 

7. การยกเลิกเข้าร่วมหลักสูตร   
หากท่านมีรายช่ือประกาศทางเว็บไซต์ www.knit..or.th และต้องการขอยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องทําหนังสือ

แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเปิดหลักสูตร 10 วันทําการ สถาบันฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าลงทะเบียนให้ท่านในกรณีที่
แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมหลักสูตรน้อยกว่า 10 วันทําการก่อนเร่ิมหลักสูตร 
 

8. เน้ือหาหลักสูตร   
 

มีการปรับเน้ือหาเพ่ือให้กระชับและมีการนําแนวทางการตรวจสอบการบริหารมหาวิทยาลัยใน 5 มิติ ตามการประชุม 
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ซ่ึ งเป็นการยึดกรอบการพิจารณาจาก
หลักการธรรมาภิบาล (Good Governance) และอัตตาภิบาล (Self  Governance) ได้แก่ มิติความรู้ พันธกิจและ
เป้าหมาย (Mission and Goals)   มิติด้านการจัดการ (Management)  มิติด้านความเป็นอิสระ (Autonomy)  มิติด้าน
ความรับผิดชอบ (Accountability)   มิติการมีส่วนร่วม (Participation)   

สถาบันคลังสมองของชาติ เล็งเห็นประโยชน์และความสําคัญดังกล่าว จึงนํารูปแบบดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ และมี
รายละเอียดดังน้ี 

 Overview 
o ภาพใหญ่ของอุดมศึกษาไทย การปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ  ในหัวข้อ "บทบาทของสภา

มหาวิทยาลัยในฐานะสภาผู้กํากับ (Governing Board) ที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล (Good Governance)"    
o บริบท พันธกิจ และเป้าหมาย (context, Mission, and Goals) 
o ทิศทางบริหารมหาวิทยาลัย (Management Orientation) (การบริหารงานบุคคล/ การจัดการ

ด้านการเงินและทรัพย์สิน/ การบริหารความเส่ียง/ มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง ) 
o ความเปน็อิสระ (Autonomy) (การกําหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย/ คุณภาพวิชาการ  
 How to? 

o ความรับผิดชอบ (Accountability) (กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่ควรทราบ/ ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
o การมีส่วนร่วม (Participation) (ระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดกลยุทธ์ โดยใช้กรณีศึกษาในการ

นํากระบวนการเชิงปฏิบัติการ) 
 Practice  

o กรณีศึกษา Best & Bad Case อาจผนวกในเรื่องการสรรหาอธิการบดีและคณบดี 
o Do & Don’t 

 Monitoring  การติดตามและประเมินผล ผู้เข้าร่วมหลักสูตรเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (Out Come)  
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เปรียบเทียบหลักสูตร ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)  และ สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) 

Director Certification Program (DCP) KNIT 
Module I: The practice of directorship 

- หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักการ Fiduciary Duties 
- บทบาทหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร 
- หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

ส่วนที่ 1 : บทบาทและหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
1) บทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วยบทบาทหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลอุดมศึกษาที่ดี 
บทบาทหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามกฎหมายต่างๆ และหลักการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การทําหน้าที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โครงสร้าง องค์ประกอบของกรรมการสภามหาวิทยาลัย การ
ประชุมและการดําเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในบริบทความท้าทายใหม่ 
2) บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดเป้าหมาย 

นโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  

ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับบทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระแสการพัฒนาของโลกในปัจจุบัน ตลอดจนบทบาทในการ
กํากับติดตามดูแลการนําเป้าหมาย นโยบายนั้นไปปฏิบัติให้สําเร็จผลตามที่ได้ตั้งไว้ 
3) ระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทสภามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
บริบทความท้าทายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยในบริบทปัจจุบัน 
4) Accountability  

Module II: Director's legal laiabilities 

- บทบาทหน้าที่กรรมการตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ใหม่ 2551 
- หลักความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวัง 
- ข้อควรระวังสําหรับกรรมการ 

ส่วนที่ 6 : มหาวิทยาลัยกับคดีพิพาทในศาลปกครอง ครอบคลุมประเด็นต่างๆ คือ ความหมายของ
คดีปกครอง หน่วยงานทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย คดี
ปกครองที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง เป็นต้น 
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Module III: Director's role in financial statements

- ความหมายของงบการเงิน 
- วิธีการอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- Warning sign สําหรับกรรมการ 

ส่วนที ่3 : บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการบริหารการเงินและทรัพย์สิน  
ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ   การหารายได้  การบริหารการลงทุน แนว
ทางการกํากับดูแลด้านการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีปฎิบัติที่ดีในการกํากับ
ดูแลการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 ส่วนที ่2 : บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการกํากับการจัดการศึกษา ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 
หลักเกณฑ์การขออนุมัติหลักสูตรกระบวนการพิจารณาอนุมัติหลักสูตร การจัดการศึกษานอกที่ตั้งแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีในการกํากับดูแลการเปิดหลักสูตรใหม่ และการปิดหลักสูตร เป็นต้น

Module IV: Assessing company performance 

- กิจกรรมทางการเงินของธุรกิจ 
- ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของบริษัทการเงิน 
- Warning sign สําหรับกรรมการ 

 

 ส่วนที ่4 : บทบาทสภามหาวิทยาลัยในการบริหารงานบุคคล ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรในด้าน
ต่างๆ โดยมุ่งเน้นขีดสมรรถนะการทํางาน การขอตําแหน่งวิชาการ การสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย (Succession planning) ตลอดจนการพัฒนาองค์กรในมหาวิทยาลัย

Module V: Director's legal environment 

- บทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลความรับผิดชอบทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ 
- การกําหนดนโยบายในการจัดการกับประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- ข้อความระวังสําหรับกรรมการ 

ส่วนที ่5 : กฎหมายและวิธีปฏิบัติที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรทราบ 

ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎหมายปกครองที่นํามาใช้กับสถาบันอุดมศึกษา 
บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และการติดตามการบังคับใช้ ความรับ
ผิดของสภามหาวิทยาลัย ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง และตัวอย่างคดีพิพาท
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในศาลปกครอง เป็นต้น 

Module VI: Risk Issue for Boards 

- บทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลความเสี่ยง 
- การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 
- การวางโครงสร้างการกํากับดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสม

ส่วนที ่7 : การกํากับการบริหารความเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงใน
มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ  (การเงิน  บุคลากร วิชาการ ภาพลักษณ์องค์กร) การบริหารและกลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  
 

Module VII: Developing strategy - the Board's role 

- หลักการในการจัดทําทิศทางของกลยุทธ์ 
อยู่ในส่วนที่ 1 
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- การเลือกกลยุทธ์เพื่อการเจริญเติบโต 
- บทบาทของคณะกรรมการในการกําหนดกลยุทธ์องค์กร 

Module VIII: Directing strategic progress 
- บทบาทของคณะกรรมการในการกํากับดูแลและการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
- บทบาทของคณะกรรมการในการนําการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
- การประเมินกลยุทธ์ 

อยู่ในส่วนที่ 1 

Module IX: Improving Board and Director 
- โครงสร้างของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 
- นโยบายการกํากับดูแลกิจการและการประเมินคณะกรรมการ 
- ลักษณะของกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 

 

Module X: Learning into practice 
- ลักษณะของการตัดสินใจในระดับคณะกรรมการ 
- ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในระดับคณะกรรมการ 
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
- workshop 

ส่วนที่ 10 : การวิเคราะห์กรณีศึกษา (Case Study)เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทการทําหน้าที่กรรมมการ
สภามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง มีความพร้อมในการทําหน้าที่ และสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่มาสู่สภา
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทํางานเป็นทีม และคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
มีโอกาส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย โดยการ
ทํางานแบบคิดวิเคราะห์ร่วมกันเป็นกลุ่ม และนําเสนอผลของกรณีศึกษา 

 ส่วนที่ 8 : การประเมินสภามหาวิทยาลัย ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยควร
ทราบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของสภามหาวิทยาลัย นายกสภาและ
กรรมการมหาวิทยาลัย 

 ส่วนที่ 9 : สภามหาวิทยาลัยกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interests) ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยพึงระมัดระวังในการทํา
หน้าที่ ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้อง ความเป็นธรรม มีจริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ลักษณะ 
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ที่อาจทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการพิจารณาเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อน ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชั่น แนวทางการจัดการ แนวปฏิบัติ
และแนวทางป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 


