
 
การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณสัญจร ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
 คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) ได้จัดกิจกรรมการประชุมสัญจร      
ไปยังคณะหน่วยงานหรือเทียบเท่าเพ่ือเยี่ยมชมการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงาน 
ตลอดรวมถึงรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆในการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกับผู้บริหารของคณะ
หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก.จ.ม. ได้จัดประชุมสัญจรไปยังวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา     
การจัดการ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในการนี้        
ดร.เตช บุนนาค ประธาน ก.จ.ม. ได้กล่าวถึงนโยบายการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการ
เสริมสร้างภาวะผู้น า การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคัญในการ
เข้าถึงคณะหน่วยงานเพ่ือรับฟังผลการด าเนินงาน อุปสรรคปัญหาด้านจรรยาบรรณที่เกิดขึ้น ทั้งนี้  ประธาน
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯได้กล่าวขอบคุณคณบดีและผู้บริหารของวิทยาลัยฯตลอดรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้ให้การ
ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง 
 จากนั้น ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยคณบดไีด้น าเสนอข้อมูลต่อ ก.จ.ม. ดังนี้  

๑. ข้อมูลทั่วไปของวิทยาลัยฯพอสังเขป โดยวิทยาลัยฯก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพ่ือเปิดโอกาส
ทางการศึกษาและเพ่ิมพูนศักยภาพนักธุรกิจและผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนทุน
ทรัพย์จากคุณสุนทร อรุณานนท์ชัยและคุณอารยา อรุณานนท์ชัย เพ่ือใช้ในการสร้างอาคารส านักงานและอาคารเรียนรวม       
โดยบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาวิทยาลัยมาโดยตลอด วิทยาลัยฯมหีลักสูตรที่เปิดสอนเพียงหลักสูตร
เดียว คือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม.) ซ่ึงเน้นการบริหารจัดการทั่วไป แบ่งออกเป็น ๒ โปรแกรม คือ โปรแกรม 
Executive MBA และโปรแกรม Young Executive MBA มีแผนการศึกษา ๒ แผน คือ แผน ก (ท าวิทยานิพนธ์) และ
แผน ข (ศึกษาค้นคว้าอิสระ) รวมหน่วยกิตโครงสร้างตามหลักสูตร ๓๙ หน่วยกิต มีกิจกรรมเพ่ิมเติมส าหรับนักศึกษา 
ได้แก่ ๑) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องเข้าร่วมดูงานในประเทศและเกมส์ทางธุรกิจ ๒) การศึกษาต่อเนื่องใน
ต่างประเทศส าหรับศิษย์เก่า ๓) กิจกรรมเพ่ือสังคม ๔) กิจกรรมการบรรยายพิเศษจากผู้มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ อาทิ 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ และคุณเรวัติ จินดาพล 
๕) กิจกรรมเพ่ือศิลปวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยจัดโครงการเผยแพร่และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา และโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัยคือ มีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะ MBA 
เพียงอย่างเดียว โดยเน้นการบริหารจัดการทั่วไปและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศด้าน AI (Appreciative Inquiry) มีความ
เป็นสากลโดยการเป็นสมาชิกสถาบันจัดอันดับ EDUNIVERSAL โดยได้รับ 2 Palms of Excellence และ 1 ใน 30 Best 
master in Far East Asia ด้าน General MBA และมีคู่ความร่วมมือกับหลายสถาบันใน UK, Switzerland, PRC., 
Indonesia, Latvia, Lithuania and Japan  
 
 



๒ 

 

๒. ผลการด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ โดยวิทยาลัยฯได้ด าเนินงานด้านจรรยาบรรณ สรุปดังนี้ 
๒.๑) วิทยาลัยฯมีการรณรงค์และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในสังกัด

ผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆ ดังนี้  
 Website ของวิทยาลัยฯ https://mba.kku.ac.th/ethics 
 KKU mail ของบุคลากร 
 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆ 
 จอ LCD ประชาสัมพันธ์ 
 Social media (Facebook, Line) 

๒.๒) ผู้บริหารวิทยาลัยฯให้ความส าคัญกับ การตรงต่อเวลา เพ่ือประโยชน์ขององค์กรโดยรวม 
และได้ปลูกฝังค่านิยมนี้ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 

๒.๓) วิทยาลัยฯมีการก าหนดเรื่องจรรยาบรรณเป็นระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยฯเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม 
จ านวน ๗ ครั้ง 

๒.๔) วิทยาลัยฯมีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมด้านจรรยาบรรณ ได้แก่  
 กิจกรรม KM เพ่ือการปฏิบัติงานที่ดี โดยกิจกรรมนี้จะให้บุคลากรเขียนขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของตนเอง (Flow Chart) โดยเน้นระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้มีความกระชับ สามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้รับบริการและตนเอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 โครงการท านุบ ารุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยทั้งสองโครงการนี้จะมุ่งให้บุคลากร (ทั้งผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน) 
ได้ร่วมมือท ากิจกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความจรรโลงใจ เกิดความสามัคคี ตลอดจนเกิดเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกัน      

๒.๕) บุคลากรของวิทยาลัยฯมีการสอดแทรกเนื้อหาวิชาที่ส่งเสริมด้านจรรยาบรรณในการเรียน
การสอน ดังนี้  

 กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อกลุ่มต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ (รายวิชาพ้ืนฐานธุรกิจ) 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารธุรกิจต่อสังคม จริยธรรม ธุรกิจที่มีต่อลูกค้า ลูกจ้าง 
และสาธารณชน ผลกระทบของหลักการและเหตุผลของกฎหมายต่อจริยธรรมทางธุรกิจ (รายวิชาธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมธุรกิจ) 

 วิธีการที่จะประหยัดภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดต่อจริยธรรม (รายวิชาการ
วางแผนภาษีอากร) 

 ประเด็นที่ส าคัญในเรื่องของข้อกฎหมาย จริยธรรม และสังคมในสังคมอิเล็กทรอนิกส์ 
(รายวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 

 พัฒนาการของแนวคิดการพัฒนาองค์กรเชิงบวก ทฤษฎีจิตวิทยาด้านบวก การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อค้นหาประสบการณ์ด้านบวก (รายวิชาการพัฒนาองค์กรเชิงบวก) 

https://mba.kku.ac.th/ethics


๓ 

 

 
 ๒.๖) วิทยาลัยฯได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินวิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ (ณ ขณะสอบ) เพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาการสอบให้มีความชัดเจน โปร่งใส ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒.๗) วิทยาลัยฯมีสายด่วนคณบดี (Dean Hotline) เพ่ือการรับเรื่องร้องทุกข์ โดยได้เปิดช่องทาง

ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ (mba.kku.ac.th) 
 ๒.๘) วิทยาลัยฯมีระบบติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์เพ่ือให้ข้อมูลและค าแนะน า

ที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าว 
 ๒.๙) วิทยาลัยฯส่งเสริมให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างาน โดย

จัดตั้งเป็นกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และกองทุนพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ 
 ๒.๑๐ วิทยาลัยฯได้มีกระบวนการที่ให้บุคลากรค านึงถึงการดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์กร

อย่างประหยัด โดยการจัดให้บุคลากรหมุนเวียนเป็นเวรปฏิบัติหน้าที่ในการปิดไฟฟ้า ส ารวจอุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊อกน้ า ฯลฯ 
และปิดอาคารก่อนกลับบ้าน 

 ๒.๑๑) วิทยาลัยฯปลูกฝังให้บุคลากรและนักศึกษารักและภูมิใจต่อสถาบันโดยเปิดระบบเสียง   
ตามสายของวิทยาลัยฯทุกวันด้วยการใช้เสียงเพลงของวิทยาลัยฯและมหาวิทยาลัย  

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะร่วมกัน  
 คณะกรรมการจรรยาบรรณฯได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยฯที่ให้ความส าคัญในการด าเนินงานด้าน
จรรยาบรรณโดยสอดแทรกข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณไว้ในวิถีการท างานของบุคลากรท าให้เกิดเป็นกิจวัตรและ
ความคุ้นชิน การให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานเพราะผู้ปฏิบัติงานคือกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลส าเร็จ
อีกทั้ง ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการตรงต่อเวลาโดยเน้นย้ าให้ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์รักษาเวลาของทางราชการ      
เพ่ือประโยชน์โดยรวมขององค์กรและได้ปลูกฝังค่านิยมการตรงต่อเวลาให้แก่นักศึกษาด้วย อีกทั้ง คณะกรรมการฯ
ประทับใจวิทยาลัยฯที่สามารถสอดแทรกธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณไว้ในกระบวนการเรียนการ
สอนของรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจได้ ส าหรับกรณีปัญหาด้านจรรยาบรรณพบว่าวิทยาลัยไม่มีกรณีปัญหาด้าน
จรรยาบรรณโดยตรง อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยมีผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์จ านวนไม่มาก มีความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับนักศึกษาและมีความรักใคร่สามัคคีกันโดยปกติทั่วไป หากแต่ปัญหาที่พบอาจเป็นปัญหาอ่ืนๆ        
ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ซึ่งมีสภาพไม่รุนแรงและเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขและท าความ
เข้าใจกันร่วมกันได ้
 
 

สรุปโดย: ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.ม. งานวินยัและจรรยาบรรณ กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 




