
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ ส าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง  “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา” 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐบาล ได้ก าหนด เรื่อง การ

ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ โดยให้หน่วยงาน ของรัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส นอกจากนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 

ได้ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถ

ยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้  

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นหน่วยงานในก ากับ

ของรัฐที่จัดการเรียนการสอนด้านการศึกษาในภูมิภาค ประกอบด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ พนักงาน

ของมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้าง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานในก ากับของรัฐ ถือเป็นการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการอันเป็นการงานของพระเจ้าแผ่นดินหรืองานของแผ่นดินให้ส าเร็จลุล่วงยังประโยชน์สุขและเกิดความ

เรียบร้อยต่อประชาชนและประเทศชาติ ในการนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงตระหนักและให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการ

บริหารงานและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณขององค์กร อีกทั้ง ยังมีการประกาศเจตจ านงสุจริต

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี

ธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบ

ราชการ และค านึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ เพื่อธ ารงรักษาไว้ซึ่งเกียรติ ศักดิ์ศรี ความ

ภาคภูมิใจของความเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา ฉะนั้น การส่งเสริม

ภาวะผู้น าหรือผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจและเป็นแบบอย่างในการน าองค์กรที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิ

บาลและจรรยาบรรณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมาย

อาญาที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เรื่องผลประโยชน์ซ้อนทับ ถือเป็นปัจจัยส าคัญประการ

หนึ่งที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพึงต้องศึกษา ท าความเข้าใจ และยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้อง  อันจะยังประโยชน์ไปถึง

การบริหารองค์กรให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป 

  

 



2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพื่อให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานให้
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
     2.2  เพื่อเพ่ิมทักษะทางด้านกฎหมายที่ส าคัญที่ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้บริหาร 
 2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ ตลอดจนแนวคิดและแนวปฏิบัติที่จ าเป็นเกี่ยวกับการ
บริหารมหาวิทยาลัย 
 

 3. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 80 คน ได้แก่ 
 3.1 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัย อาทิ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอฺธิการบดี 
  3.2 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในระดับคณะ/ส่วนงาน ได้แก่ คณบดี /ผู้อ านวยการ 
 

4. วิทยากร 
  นายราชัย อัศเวศน์ กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับอุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่มนิติกรประจ ามหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
 

5. วิธีการด าเนินการ 
  อบรมฟังบรรยาย หัวข้อ  
  (1) จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (2) การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและประเภทของกฎหมาย 
  (3) อ านาจประเภทต่างๆการใช้อ านาจ และค าพิพากษาที่เกี่ยวข้อง 
  (4) เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจพิจารณาทางปกครอง 
 

6. วันเวลาและสถานที่ 
 วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ         
       ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ได้ตระหนักถึงการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการบริหารงานทั้งต่อตนเอง ต่อหน้าที่ราชการ ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 8.1 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 8.2 คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (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 าหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง  “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา” 
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30  น.  

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร /รับอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า)  
เวลา 09.00 – 09.20  น. พิธีเปิดงาน 
 กล่าวรายงาน 

 โดย : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 กล่าวเปิดโครงการ  
  โดย : อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เวลา 09.20 – 10.30 น.  อบรมฟังการบรรยาย โดย นายราชัย  อัศเวศน์ วิทยากร 

   หัวข้อ   
   (1) จรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เวลา 10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 

เวลา 10.45 –12.20น.  บรรยาย (ต่อ)  
   (2)  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและประเภทของกฎหมาย 

เวลา 12.20 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
      

เวลา 13.00 – 14.30 น. การบรรยาย (ต่อ) 
   (3) อ านาจประเภทต่างๆการใช้อ านาจ และค าพิพากษาที่เก่ียวข้อง 
 

เวลา 14.30-14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  

เวลา 14.45- 16.30 น. บรรยาย (ต่อ) 
   (4) เจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจพิจารณาทางปกครอง  

เวลา 16.30 น.  กล่าวปิดการอบรม 
 โดย ผู้แทนที่เข้าร่วมในการอบรมจรรยาบรรณ ฯ 
      
 
 
**หมายเหตุ**   1. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เวลา 10.30 – 10.45 น. (เช้า) 
  2. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  เวลา 14.30 – 14.45 น. (บ่าย) 


