
 
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง  “จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่ควรรู้” 
วันพฤหัสบดีที่  20 สิงหาคม 2563 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม “หลักธรรมาภิ

บาล”และ“หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจ าเป็นต้องใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษานั้น ๆ แต่ผู้ปฏิบัติงานหลายคนขาด
ประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย หลายคนเพิ่งได้รับการบรรจุให้เข้าปฏิบัติงานท าให้ไม่ทราบว่าในการปฏิบัติงานใช้กฎหมาย      
ใดการปฏิบัติงานต้องท าอย่างไร และหากปฏิบัติงานแล้วเกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางแพ่ง      
ทางอาญา  ทางปกครอง รวมถึงต้องถูกด าเนินการทางวินัยหรือไม่อย่างไร ประกอบกับกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน            
ในมหาวิทยาลัยเป็น “กฎหมายมหาชน” ซึ่งมีความแตกต่างจาก “กฎหมายเอกชน” เป็นอย่างมาก โดยปรัชญาของกฎหมาย
เอกชนคือ “หลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนา” หรือ “หลักเสรีภาพในการท าสัญญา” หมายความว่ากฎหมายเอกชน    
อยู่บน “หลักของความเท่าเทียมกัน” นั่นเอง ส่วนปรัชญาของกฎหมายมหาชนคือ “ประสานความสมดุลของประโยชน์
สาธารณะและสิทธิเสรีภาพของเอกชน” หมายความว่าการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐอยู่บน “หลักของความไม่เท่าเทียม
กัน” นั่นเอง ฉะนั้น หน่วยงานของรัฐจึงมีอ านาจเหนือเอกชน การสั่งการของหน่วยงานของรัฐไม่จ าเป็นต้องฟังความคิดเห็น     
ของเอกชน  เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้  ดังนั้น จึงสมควรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในด้านกฎหมายให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นสมควรจัดโครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายชาการ            
เรื่อง “จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่ควรรู้” ขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
สายวิชาการหรือผู้เกี ่ยวข้องทางด้านวิชาการซึ่งเป็นบุคลากรหลักที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กร       
ไปสู่การบรรลุสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านกฎหมายที่ส าคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

 2.2 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต 
    2.3 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 2.4 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ 
                 จ าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 80 คน ดังนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 80 คน 
 

4. วิทยากร 
 นายราชัย อัศเวศน์ กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับอุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 



5. วิธีด าเนินการ 
 การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 
 5.1  จรรยาวิชาชีพ แนวปฏิบัติและค าพิพากษา 
 5.2  การลาประเภทต่าง ๆ  
  5.3  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค าพิพากษา 
 5.4  ข้อควรระวังเกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการ และค าพิพากษาของศาล 
 

6. วันเวลาและสถานที่ 
 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.360 น. ณ ห้องประชุมพลต ารวจเอกเภา สารสิน อาคาร
สุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ผู้ปฏิบัติงานได้เพ่ิมทักษะทางด้านกฎหมายที่ส าคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 7.2  เกิดสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการอันจะน าไปสู่การร่วมมือกันต่อไปในอนาคต 
 7.3  เพ่ิมสมรรถนะและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7.4   ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานทางวิชาการ 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  2. คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 
  
 

9. ผู้ประสานงานโครงการ 
 นายบุญชัย อ้องแสนค า และนางสาวเอมอร ชอบสว่าง กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โทรศัพท์ 043-202-358 หรือ 48713 และ 48689)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการ 
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายวิชาการ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่อง  “จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่ควรรู้” 
วันพฤหัสบดี่ 20  สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพลต ารวจเอกเภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย  
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
เวลา 09.00 – 09.20 น.  พิธีเปิด 
    กล่าวรายงาน โดย : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
    กล่าวเปิด  โดย : อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เวลา 09.20 – 10.30 น.  หัวข้อบรรยาย  
    5.1  จรรยาวิชาชีพ แนวปฏิบัติและค าพิพากษา 
   วิทยากรโดย : นายราชัย อัศเวศน์  กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ

ค ุณธรรม ประจ  ามหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านกฎหมาย
ระด ับอ ุดมศ ึกษาและอด ีตประธานกล ุ ่มน ิต ิกรประจ  ามหาว ิทยาล ัยและ
สถาบันอุดมศึกษา 

เวลา 10.45 –12.20น.    5.2  การลาประเภทต่าง ๆ  
  วิทยากรโดย : นายราชัย อัศเวศน์  กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ

ค ุณธรรม ประจ  ามหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านกฎหมาย
ระด ับอ ุดมศ ึกษาและอด ีตประธานกล ุ ่มน ิต ิกรประจ  ามหาว ิทยาล ัยและ
สถาบันอุดมศึกษา 

เวลา 12.20  น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.20 –14.45 น.            5.3  ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และค าพิพากษา 
  วิทยากรโดย : นายราชัย อัศเวศน์  กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบ

ค ุณธรรม ประจ  ามหาว ิทยาล ัยขอนแก ่น และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านกฎหมาย
ระด ับอ ุดมศ ึกษาและอด ีตประธานกล ุ ่มน ิต ิกรประจ  ามหาว ิทยาล ัยและ
สถาบันอุดมศึกษา 

เวลา 14.45-16.30 น.           5.4  ข้อควรระวังเกี่ยวกับการท าผลงานทางวิชาการ และค าพิพากษาของศาล 
วิทยากรโดย : นายราชัย อัศเวศน์  กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์  ระบบ
ค ุณธรรม ประจ  ามหาว ิทยาล ัยขอนแก่น และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านกฎหมาย
ระด ับอ ุดมศ ึกษาและอด ีตประธานกล ุ ่มน ิต ิกรประจ  ามหาว ิทยาล ัยและ
สถาบันอุดมศึกษา 

เวลา 16.30 น.   กล่าวปิดการอบรม 
        
**หมายเหตุ**   1. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เวลา 10.30 – 10.45 น. (เช้า) 



  2. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เวลา 14.30 – 14.45 น. (บ่าย) 


