
 

โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ เรื่อง  “การสร้างวัฒนธรรมสุจรติในหน่วยงาน” 

วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกรกฎาคม 2563 
ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

---------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การน าของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย โดยที่สภา
มหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 -2566 ในคราว
การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือจะเป็นเสมือน   
เข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมพลังน าไปสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนให้บรรลุถึงเป้าหมายที่พึงปรารถนา
ร่วมกัน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 1 การวางระบบการ
บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาลให้เกิดท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) คือ หลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งต้องถ่ายทอด
และน าไปใช้กับทุกหน่วยงาน ผ่านการเซ็นค ารับรองปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ศูนย์ สถาบัน ส านัก และ
ติดตามให้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 
 โดยที่มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ด้านการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างสันติสุข ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยส่งเสริมค่านิยมด้านความโปร่งใสและความ
รับผิดชอบให้กับบุคลากรทุกระดับ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) มีหน้าที่
และอ านาจในการเสริมสร้างจรรยาบรรณและส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ  

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเห็นถึงความส าคัญของการจัดโครงการ
เสริมสร้างจรรยาบรรณให้ความรู้เพ่ือปลุกจิตส านึกและสร้า งค่านิยมการต่อต้านการโกง ตามโครงการ
เสริมสร้างจรรยาบรรณ หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน” เพ่ือสนับสนุนการป้องกันพฤติกรรม
การกระท าผิดและขจัดการโกงให้หมดสิ้น โดยการสร้างวัฒนาธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้เกี่ ยวกับการสร้าง

วัฒนธรรมสุจริต และตระหนักถึงปัญหาการทุจริต ซึ่งถือเป็นปัญหาที่ส าคัญยิ่งต่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้
บรรลุถึงเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ทางการบริหาร 

2.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยม เรื่อง วัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต เกิดจิตส านึกที่ลดค่านิยมที่ผิดๆ ให้น้อยลง หรือ
หมดสิ้นไป 

2.3 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
 
 



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

4. วิทยากร 
     น าย ราชั ย  อั ศ เวศ น์  ก รรม การ อุ ท ธ รณ์ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ล ะ พิ ทั กษ์ ร ะบ บ คุ ณ ธรรม  ป ระจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับอุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่มนิติกรประจ า
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
 

5. วิธีด าเนินการ 
การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ 
5.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
5.2 หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานหน่วยงานของภาครัฐ 
5.3 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
5.4 ข้อควรระวังเก่ียวกับการปฏิบัติงานและค าพิพากษาของศาล 

 

6. วันเวลาและสถานที่ 
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพลต ารวจเอกเภา สารสิน 

อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 

7.2 ได้จิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต และลดค่านิยมที่ผิดๆให้หมดสิ้นไปในองค์กร 
7.3 ได้การยอมรับและความเชื่อมั่นจากประชาชนในการป้องกันและปราบการการทุจริตในองค์กร

ภาครัฐ 
 

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

 

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

 

 

 

 

 



ก าหนดการ 
โครงการให้ความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้เรื่อง  “การสรา้งวัฒนธรรมสุจรติในหน่วยงาน” 
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพลต ารวจเอกเภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย  
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

------------------------------------------ 
 

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร  
เวลา 09.00 – 09.20 น.  พิธีเปิด 
    กล่าวรายงาน  โดย : รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
    กล่าวเปิด       โดย : อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
เวลา 09.20 – 12.20 น.  หัวข้อบรรยาย  

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
 2. หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

           หน่วยงานของภาครัฐ 
    วิทยากรโดย : นายราชัย อัศเวศน์  กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ 

ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายระดับ อุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่ มนิ ติ กรประจ า
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 

เวลา 12.20 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 

เวลา 13.20  –14.45 น.   5.3 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
    วิทยากรโดย : นายราชัย อัศเวศน์  กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์ 

ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายระดับ อุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่ มนิ ติ กรประจ า
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 

 

เวลา 14.45-16.30 น.           5.4 ข้อควรระวังเก่ียวกับการปฏิบัติงานและค าพิพากษาของศาล  
วิทยากรโดย : นายราชัย อัศเวศน์  กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์และพิทักษ์
ระบบคุณธรรม ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายระดับ อุดมศึกษาและอดีตประธานกลุ่ มนิ ติ กรประจ า
มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา 
 

เวลา 16.30 น.   กล่าวปิดการอบรม 
    โดย ผู้แทนที่เข้าร่วมในการอบรมจรรยาบรรณ ฯ 
 
 

**หมายเหตุ**   1. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา 10.30 – 10.45 น. (เช้า) 
  2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  เวลา 14.30 – 14.45 น. (บ่าย)  


