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จรรยาบรรณดี คิดดี(พลังบวก) ท าดี(พอเพียง)... มุง่สู่ชีวิตดียุค 4.0 
************************************* 

1.  ชื่อโครงการ :  จรรยาบรรณดี คิดดี(พลังบวก) ท าดี(พอเพียง)... มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 
2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักงานอธิการบดี ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

             เบอร์ภายใน 48196 
3. หลักการและเหตุผล  

 ปัจจุบันนโยบายการด าเนินงานของภาครัฐแนวใหม่ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้มุ่ งเน้น                      
การปรับเปลี่ยนการบริหารการจัดการ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพและการแสวงหาประสิทธิภาพ ใน                    
การปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศมาใช้ อาทิ การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมือ
อาชีพ การจัดการโครงสร้าง การสร้างความเข้าใจในมิติภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การค านงงึงงผลประโยชน์
ขององค์กร การเรียนรู้และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ร่วมกัน การสื่อสารที่ดี และการสร้างความผาสุกใน
การปฏิบัติงาน การค านงงึงงหลักความคุ้มค่าการวางแผนทางการเงินรวมึงงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขง้นในทุกภาค
ส่วนทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามามีบทบาทต่อองค์กร ด้วยปัจจัยความแตกต่างของบุคลากร ทั้ง ทางด้าน
พันธุกรรม สติปัญญา อารมณ์ ค่านิยม อุดมคติ วัฒนธรรม การศงกษา และความเชื่อที่ส่งผลกระทบในวิึีการ
ท างานที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาการสื่อสารร่วมกันในองค์กรและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาองค์กร                       
และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย 

 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อค่านิยม 
จรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ซง่งบุคลากรพงงต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กรภายใต้กรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย ตลอดรวม งึงการสร้าง
สุขภาวะที่ดีด้านจิตใจเป็นฐานในการครองงานควบคู่กับการครองตนอย่างพอเพียงและสมฐานานุรูป  และมี
ทัศนคตทิี่ดีในการพัฒนาตนเอง หรือการสร้างพลังบวกในการปฏิบัติงานร่วมกันหรืออยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะภายใน
องค์กรภายใต้ส านักงานอธิการบดีอันจะเป็นการเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณทั้งต่อมหาวิทยาลัย ต่อ
ตนเอง ต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อสังคม ดังนั้น ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จงงได้ก าหนดจัด
โครงการจรรยาบรรณดี คิดดี(พลังบวก) ท าดี(พอเพียง) มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน
ธ ารงไว้ซง่งเกียรติศักดิ์แก่ตนเองและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  
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4. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้เกิดความตระหนักในกรอบจรรยาบรรณอันดีของบุคลากร 
2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณอันดีงามของบุคลากร 
3. เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองและสร้างพลังบวกในการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร 
4. เพ่ือให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน การออม เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
   รวม งึงสร้างสุขภาวะที่ดีด้านจิตใจบนพื้นฐานความพอเพียงของตนเอง 
 

5. เนื้อหาของหลักสูตร  
 

หัวข้อการอบรม จ านวนชั่วโมง 

          จรรยาบรรณดี “เรื่องใหญ่ใกล้ตัว”  
1. สร้างรากฐานความคิด...ชีวิตทีม่ีจรรยาบรรณ   
2. หลักปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ึอดบทเรียนจรรยาบรรณ...เรื่องเล็กใหญ่ใกล้ตัว 

     วิทยากรโดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์  เผือกพันธ์  
     อดีต กรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                     นางสาวทรงสุดา  ึุงแก้ว  นิติกร กองกฎหมาย 

3 ชม. 
จ านวน 200 คน 

1 รุ่น 

         คิดดี “ภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership)”  
        วิทยากรโดย ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล 
        อาจารย์ประจ าวิทยาลัยบัณฑิตศงกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3 ชม./รุ่น 
รุ่นละ 100 คน 

          ท าดี(พอเพียง)... มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 
1. หลักการออม 
2. ความส าคัญการออม 
3. การวางแผนทางการเงิน 
4. ท าอย่างไรไม่เป็นหนี้ 
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล   
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ชม./รุ่น 
รุ่นละ 100 คน 

 

6. กิจกรรม/วิธีการและกลยุทธ์ในการฝึกอบรม 
1)  การให้มโนทัศน์เชิงหลักการทฤษฎี (Theoretical cording) 

     2)  การเรียนรู้จากการปฏิบัติที่ดี (Best practice) 
     3)  การฝึกปฏิบัติ (Practice) 
     4)  การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง (Case study) 
     5)  การร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative learning) 
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7. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้อง EN18410 อาคาร 50 ปี ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 08.00-12.00 น. 
วันที่ 14 และ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร เวลา 08.30 -15.00 น. 

 
8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม  
 บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 200 คน 
 
9. เกณฑ์การผ่านหลักสูตร 
  มีเวลาเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรร้อยละ 100 ของเวลาการฝึกอบรม  
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรของส านักงานอธิการบดีเกิดความตระหนัก และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณอันดีของ 
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 2. บุคลากรของส านักงานอธิการบดีเกิดทัศนคติที่ดีในการพัฒนาตนเองและพลังบวกในการปฏิบัติงาน 
              ร่วมกันในองค์กรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. บุคลากรของส านักงานอธิการบดีตระหนักและเห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน การออม 
              และเกิดความคุ้มค่าเป็นพฤติกรรมปฏิบัติที่ดีบนพื้นฐานความพอเพียง 
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ก ำหนดกำรโครงกำร 
จรรยำบรรณดี คิดดี(พลังบวก) ท ำดี(พอเพียง)... มุง่สู่ชีวิตดียุค 4.0 

วันพุธที่ 13 มีนำคม 2562 
ณ ห้องบรรยำย EN18410 อำคำร 50 ปี ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

นแก่น 

 
 
 
 
  
 
 
 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
              พักรับประทานอาหารว่างเช้า  เวลา 10.30 – 10.45 น.  
             * ไม่มีอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม 
 
 
 

วันพุธที่ 
13 มีนาคม 

2562 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง EN18410 อาคาร 50 ปี ชั้น 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

08.30 – 09.00 น. 

กล่าวรายงาน โดย นายสถิต แก้วบุดตา ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล 
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

09.00 - 12.00 น. 

 จรรยาบรรณดี “เรื่องใหญ่ใกล้ตัว”  
1. สร้างรากฐานความคิด...ชีวิตทีม่ีจรรยาบรรณ   
2. หลักปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. ึอดบทเรียนจรรยาบรรณ...เรื่องเล็กใหญ่ใกล้ตัว 

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์  เผือกพันธ์  
     อดีต กรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
        และ  นางสาวทรงสุดา  ึุงแก้ว  นิติกร กองกฎหมาย 
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ก ำหนดกำรโครงกำร 
จรรยำบรรณดี คิดดี(พลังบวก) ท ำดี(พอเพียง)... มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 

วันที่ 14 และ 21 มีนำคม 2562 
ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

นแก่น 

 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
              พักรับประทานอาหารว่างเช้า  เวลา 10.30 – 10.45 น.  
              พักรับประทานอาหารว่างบ่าย เวลา 14.30 – 14.45 น.  

  พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.         
 

วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรม 
รุ่นที่ 1 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 
14 มีนาคม 

2562 

09.00 - 12.00 น. 
 คิดดี “ภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership)”  
วิทยากรโดย ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยบัณฑิตศงกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13.00 – 15.00 น. 

 ท าดี(พอเพียง)... มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 
1. หลักการออม                3.  การวางแผนทางการเงิน   
2. ความส าคัญการออม       4.  ท าอย่างไรไม่เป็นหนี้ 

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รุ่นที่ 2 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 
21 มีนาคม 

2562 

09.00 - 12.00 น. 
 คิดดี “ภาวะผู้น าพลังบวก (Appreciative Leadership)”  
วิทยากรโดย ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยบัณฑิตศงกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

13.00 – 15.00 น. 

 ท าดี(พอเพียง)... มุ่งสู่ชีวิตดียุค 4.0 
1. หลักการออม                3.  การวางแผนทางการเงิน   
2. ความส าคัญการออม       4.  ท าอย่างไรไม่เป็นหนี้ 

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝา่ยนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


