
 
 

 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบคณะหน่วยงาน เรื่อง “การถ่ายทอด

นโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร ๓ ชั้น ๒ อาคารสิริคุณากร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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กิจกรรมโครงการ 

 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ก.จ.ม.) มีหน้าที่และอ านาจด าเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ประพฤติ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของหน่วยงาน ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการป้องปรามการกระท าที่อาจน าไปสู่การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ จึงได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริม
และก ากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระดับคณะหน่วยงาน ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงในเรื่องดังกล่าว       
และเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือ ก.จ.ม. ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณให้เข้าถึงบุคลากรใน
ระดับคณะหน่วยงาน เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับบุคลากรและรอบรู้สภาพปัญหาจรรยาบรรณของบุคลากรที่เกิดขึ้น
ภายในคณะหน่วยงานอย่างแท้จริง  
 คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ จึงก าหนดให้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พบคณะกรรมการส่งเสริมฯในระดับคณะหน่วยงาน เพ่ือจะได้ถ่ายทอดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณและรวบรวม
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานในระดับคณะ หน่วยงาน เพ่ือใช้ปรับแผนการพัฒนา
งานจรรยาบรรณของทุกส่วนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  
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 ภาพรวมของกิจกรรม 

 
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ร่วมกับ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมโครงการคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบคณะ
หน่วยงาน เรื่อง “การถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยได้รับเกียรติจาก         
ดร.เตช บุนนาค ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้
ถือเป็นครั้งที่ ๒ ที่ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจรรยาบรรณในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะกรรมการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรในระดับคณะหน่วยงาน โดยจุดมุ่งหมายหลักของการ      
จัดโครงการมีเป้าหมายหลักที่ส าคัญในการมุ่งเน้นให้คณะหน่วยงานได้รับทราบถึงแผนการด าเนินงานนโยบายและ
มาตรการในการด าเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ 
ดังนี้   

๑. มาตรการด้านการพัฒนาระบบกลไกในการส่งเสริมและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณ โดยมีแนวทางในการก าหนดเป้าหมายให้ทุกคณะหน่วยงานต้องมีคณะกรรมการส่งเสริมและก ากับ   
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจ าคณะหน่วยงาน โดยให้อ านาจและหน้าที่แก่คณะกรรมการส่งเสริมฯดังกล่าวใน       
การก าหนดมาตรการและกลไกในการด าเนินงานด้านส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดของท่าน
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันอาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ ความไม่ระมัดระวัง หรือความไม่ตระหนักหรือ
เกิดจากการที่คณะหน่วยงานยังขาดความเข้มงวดในการก ากับดูแล อีกทั้ง ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการ
พัฒนาระบบการส่งเสริมโดยก าหนดยุทธศาสตร์ทิศทางด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยในอีก ๔ ปี ข้างหน้าด้วย 
ซึ่งจะก าหนดให้มีการร่วมระดมความคิดเห็นเพ่ือท าแผนยุทธศาสตร์ด้านจรรยาบรรณ ๔ ปีต่อไปด้วย  

๒. มาตรการด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอาจ
ด าเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ หรือถ่ายทอดตามวิธีการหรือ    
การประชาสัมพันธ์ตามความเหมาะสมตามบริบทของแต่ละคณะหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประพฤติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้ง ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาของคณะหน่วยงาน
สื่อสารเรื่องของจรรยาบรรณกับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดหรือผู้ที่ท าหน้าที่ในการบริหารงานได้รับทราบ โดยการบรรจุ
เรื่องของจรรยาบรรณเป็นระเบียบวาระในการประชุมของคณะหน่วยงาน ตลอดรวมถึงการจัดท าเทปรายการ Leader 
Talk เกี่ยวกับนโยบายการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยส่งไปถึงประชาคม มข. ฉบับภาษาไทย         
และภาษาอังกฤษ เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังได้มีการจัดท าคู่มือและแผ่นพับประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงาน
ด้านส่งเสริมจรรยาบรรณให้ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนรวมตลอดถึงบุคลากรชาวต่างชาติด้วย 

๓. มาตรการด้านการป้องกันการประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยเน้นสร้างเสริมพัฒนาภาวะผู้น า
ขององค์กรให้เป็นแบบอย่างในเรื่องของจรรยาบรรณ มีการก าหนดกิจกรรมการประชุมสัญจรร่วมกับคณะหน่วยงาน 
โดยต้ังเป้าหมายในการประชุมสัญจรให้ครบทุกคณะหน่วยงาน เพ่ือเข้าไปอ านวยความสะดวกและช่วยเหลือการ



๓ 
 

ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกับผู้บริหาร รวมตลอดถึงรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ 
เพ่ือจะได้เข้าใจและเข้าถึงสภาพปัญหาของแต่ละคณะหน่วยงานในเรื่องของจรรยาบรรณได้อย่างแท้จริง  

นอกจากการถ่ายทอดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณดังกล่าวนี้แล้ว ยังได้มี
การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการ
ด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมฯในระดับคณะ
หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจดังกล่าว รวมถึง
มีการอภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณกับคณะหน่วยงาน เพ่ือรับทราบถึง     
สภาพปัญหาและอุปสรรคทางจรรยาบรรณที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยให้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ส าหรับช่วงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้แทนคณะหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการได้อภิปราย ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการมุง่เน้นให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมานฉันท์ไกล่เกลี่ย การบริหาร
จัดการเชิงรุกให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง โดยเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจว่า
การกระท าอย่างไรถูกต้องและการกระท าอย่างไรที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระท าผิดและเผยแพร่กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง  

ในช่วงท้ายของกิจกรรม คณะกรรมการจรรยาบรรณขอความร่วมมือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจรรยาบรรณ
น านโยบายการด าเนินงานของคณะกรรมการฯไปถ่ายทอดและถือปฏิบัติร่วมกันทั้งในด้านการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ด้านจรรยาบรรณของคณะหน่วยงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร       
ในสังกัด และการสื่อสารประเด็นข่าวสารด้านจรรยาบรรณร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อีกทั้ง 
ได้ให้ความเชื่อมั่นแก่คณะหน่วยงานว่าในกรณีที่คณะหน่วยงานมีอุปสรรคปัญหาใดที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงาน
หรือปัญหาความขัดแย้ง การสัญจรไปยังคณะหน่วยงานจะเป็นการเข้าไปเพ่ืออ านวยและช่วยเหลือการด าเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณให้แก่คณะหน่วยงานอย่างแท้จริง การเข้าไปพบปะพูดคุยซักถามอุปสรรคปัญหา ถือเป็นปราการ   
ด่านแรกที่จะช่วยเหลือให้คณะหน่วยงานสามารถบริหารจัดการปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากมีกรณี
ปัญหาใดทีไ่ม่อาจแก้ไขหรือจัดการได้ คณะกรรมการฯยินดีที่จะรับพิจารณาด าเนินการให้อย่างรอบคอบและเป็นธรรม  
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 บรรยากาศของกิจกรรมโครงการ 

 

 
 
 



๕ 
 

 ประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการ 

เกณฑ์การประเมินวัดระดับความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๔.๕๐   มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๐–๔.๔๙  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๐ – ๓.๔๙  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๐ –๒.๔๙ มีความพึงพอใจในระดับนอย 

ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า ๑.๕๐   มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 

จากการแจกแบบประเมินผลโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๕๕ ฉบับ และได้ติดตามแบบ    
ประเมินคืนได้ จ านวน ๓๙ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๐ โดยจากการสรุปแบบประเมินผลโครงการพบว่า  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก จ านวน ๗ รายการประเมิน ได้แก่ สถานที่มีความ
เหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมสัมมนา มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๔๙ ก าหนดวันและเวลาในการสัมมนามีความเหมาะสม              
มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๔๔ เนื้อหาของโครงการเป็นประโยชน์ต่อการน าไปปฏิบัติงานหรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสม      
ได้ มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๓๖ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๓๓ มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน    
หลังการสัมมนา มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๘ เนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ของโครงการ สามารถน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอด    
ต่อได้มีค่าเฉลี่ยที่ ๔.๒๖ และ ๔.๐๕ ตามล าดับ  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการ
สัมมนา มีค่าเฉลี่ยที่ ๓.๓๘ 

อีกท้ังผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรยกกรณีศึกษาที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าประเด็น

ใดทีเ่ป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
๒. วิทยากรอาจยกข้อกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานมาใช้ในการอธิบาย

เพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
๓. ควรเพิ่มเวลาซักถามข้อสงสัยให้มากขึ้น   
สรุปโดยภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ 

๘๔.๐๐ ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
 

................................................................................... 
สรุปผลโดย ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.ม.  

งานวินัยและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


