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เร่ือง
 

ขออนุมัติโครงการ  งบประมาณ  และขอจัดโครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ  วินัย  ธรรมาภิบาล

 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  (ปที่  ๒)

เรียน  อธิการบดี

            ตามท่ีประชุมสภาคณาจารยและพนักงาน ครั้งที่ ๑(๒๘)/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติให

ความเห็นชอบโครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปที่ 2)

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพ วินัย ธรรมาภิบาล และกระบวนการการอุทธรณและรองทุกข รวมทั้งเพื่อใหเกิดความรัก ความผูกพันใน

มหาวิทยาลัย รวมไปถึงเพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้น

ตอนและกระบวนการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดดังเอกสารโครงการฯ ที่แนบมาพรอมน้ี)

            ในการน้ี สภาคณาจารยและพนักงาน จึงขออนุมัติ ขออนุญาตจัดโครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ

วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปที่ ๒)  ในรูปแบบออนไซตและออนไลน ณ หอง Virtual

Learning 01 อาคาร 2 ชั้น 1 และ  ประชุมออนไลนดวยโปรแกรม Microsoft teams  ในวันพุธที่ ๑๘
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แบบฟอรมโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

หนวยงาน: สภาคณาจารยและพนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ช่ือโครงการ: โครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปท่ี 2  

ผูประสานงาน  นายชิษณุพงศ  ลิ้มจําเริญ และ นางสาวศุจิรัตน  ประกอบกิจ 
ตําแหนง   กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน  
โทร. (ภายใน/มือถือ   02-244-5145 / 082-948-2379  
E-mail/Line ID  beer_552537@hotmail.com  
 

1. ความสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัย ป พ.ศ. 2563-2567 และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

• จุดมุงเนนเชิงกลยุทธ (Strategic focus areas  (โปรดใสเครื่องหมาย  ในประเด็นท่ีทานเลือก  
 ความหลากหลายทางการศึกษา 
  การพัฒนาหลักสูตรท่ีทาทายเพ่ือความยั่งยืน 
  มุงเนนการผสมผสานระหวางการเรียนรูท้ังใน
และนอกชั้นเรียนกับการเรียนรูผานระบบออนไลน 
  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนา
คนทุกชวงวัย 
  การเชื่อมโยงกับผูท่ีเก่ียวของในการสนับสนุน
งานหรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
  ความเสถียรของระบบสนับสนุนการทํางาน 
  พ้ืนท่ีสรางสรรคการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวก 
  สภาพแวดลอม 
  ระบบสนับสนนุผูเรียน 

 องคกรท่ีพรอมรับการเปล่ียนแปลง 
  การปรับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับใหเทาทัน
สถานการณ 
  การสรางและหลอหลอมคนสวนดุสิต 
  การจัดสรรงบประมาณอยางคุมคา 

 จุดเนน (SP ซีรี่ย  
ความเปนเลิศในการผลิต 
- กําลังคน 
- พลังสติปญญา 
- ความรูและความคิดสรางสรรค 
โดยมีอัตลักษณ 
  ดานการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ 
  ดานอาหารบนรากฐานแหงความเชี่ยวชาญดวยการปฏิบัต ิ
  ดานการพยาบาลและสุขภาวะสําหรับเด็กและผูสูงวัย 
  ดานอุตสาหกรรมบริการดวยมาตรฐานระดับสากล 

 

• เกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษาภาย ในระดับมหาวิทยาลัย  
องคประกอบท่ี 5  : การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1   : การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน   

                         และเอกลักษณของสถาบัน 
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2. หลักการและเหตุผล  
จรรยาบรรณ มีความสําคัญตอทุกอาชีพ ถือเปนหลักประพฤติ ปฏิบัติ คําม่ันสัญญา พันธะผูกพันท่ี

บุคลากรมีตอวิชาชีพนั้นโดยผูประกอบวิชาชีพจะยึดถือปฏิบัติโดยเครงครัด ท้ังนี้จรรยาบรรณจะบัญญัติเปนลาย
ลักษณอักษรหรือไมก็ได แตเปนสิ่งท่ียึดถือวาเปนความดีงาม ท่ีผูปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ พึงปฏิบัติตาม หากผูใด
ละเมิดอาจทําใหเกิดความเสียหายแกตนเอง หมูคณะ และสวนรวมได โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย จรรยาบรรณของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีการใชบังคับกับบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากจรรยาบรรณแลว สิ่งท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยตองมีความรูความเขาใจและให
ความสําคัญ คือ วินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดเห็นถึงความสําคัญเรื่องวินัยของพนักงาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนกฎเกณฑในการปฏิบัติงานรวมกันในมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุน ถือวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการเปนแบบอยางท่ีดีใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ดํารงตนให
อยูในบทบาทหนาท่ีของตัวเอง โดยใชศีลธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง เพ่ือธํารงรักษา
ไวซ่ึงเกียรติคุณ ชื่อเสียง สถานะ และศรัทธาจากประชาคมชาวสวนดุสิต ทําใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีความสุขและชวยใหการบริหารงานของหนวยงานเปนไปดวยดีจึงไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
วาดวย การดําเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 หมวดท่ี 2 หลักการของการจัดการอุดมศึกษา สวนท่ี 6 หลักธรรมาภิบาล มาตรา 19 สถาบันอุดมศึกษาและ
บุคลากรตองปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาภิบาล  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงความยุติธรรม และความเสมอภาคของบุคลากร จึงไดมีการออก
กฎหมายเพ่ือรองรับการรองเรียน รองทุกข และอุทธรณเรื่อง เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีทางเลือกและ
ทางออกในเรื่องท่ีตนเองขับของใจ วาดวย การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกข พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การอุทธรณและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ พ.ศ. 2561 กรอบกับ
ความรักความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอมหาวิทยาลัยถือเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีจะสงผลตอ
ความสําเร็จขององคกร ฉะนั้นจึงเปนเรื่องทาทายสําหรับการจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณคาใหอยูกับ
มหาวิทยาลัยตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหบุคลากรไดรับรูถึงความเปนมาอันยิ่งใหญของมหาวิทยาลัย ตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันท่ีนาภาคภูมิใจ และอัตลักษณแหงวัฒนธรรมสวนดุสิต อันจะทําใหชาวสวนดุสิตเกิดความรัก 
ความผูกพันในองคกรมากข้ึน ซ่ึงจากผลการประเมินการจัดโครงการดังกลาวในปท่ีผานมา ในหัวขอ “ผิดเพียงนิด
ชีวิตเปลี่ยน” จัดข้ึนในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมชั้น 5 อาคารสํานักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ไดรับเกียรติจากผูอํานวยการกองกฎหมาย เปนวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผูเขารวมอบรมในรูปแบบ Onsite 
และ Online ท้ังสิ้น จํานวน 247 คน ซ่ึงผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจมากข้ึน รอยละ 95.14 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน เพ่ือใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดมีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ วินัย ธรรมาภิบาล และกระบวนการการอุทธรณและรองทุกข รวมท้ังเพ่ือใหเกิด
ความรัก ความผูกพันในมหาวิทยาลัย สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงมีมติใหจัดโครงการ
อบรมสงเสริมจรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ปท่ี 2 เพ่ือประโยชนของ
บุคลากร และมหาวิทยาลัยตอไป 
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3. วัตถุประสงคของโครงการ   
1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวินัย จรรยาบรรณ 

และหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เกิดความตระหนักในการปฏิบัติตามกรอบวินัย 

จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิบาลท่ีดี 
3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและ

กระบวนการอุทธรณและรองทุกขของมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เกิดความรูสึกมีคุณคาในบทบาทหนาท่ีของตน

ตลอดจนเสริมสรางความรัก ความผูกพันในองคกร 
 
4. ผลผลิตโครงการ (Output  

1.  ผูเขารวมโครงการเกิดความตระหนกัในการประพฤติ ปฏิบัติตามกรอบวินัย จรรยาบรรณและธรรมาภิบาลท่ีดี 
2. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการอุทธรณและรองทุกขของ

มหาวิทยาลัย 
3. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของมหาวิทยาลัย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป และอัตลักษณแหงวัฒนธรรมสวนดุสิต 
 

5. ผลลัพธโครงการ (Outcome  
1.  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปฏิบัติตามกรอบวินัย จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล และสงผลดี

ตอประสิทธิภาพการทํางานของตนเอง รวมไปถึงการทํางานใหกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการอุทธรณและรอง

ทุกขของมหาวิทยาลัย ไดอยางเขาใจและถูกตอง 
3.  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เกิดความรักความผูกพันตอมหาวิทยาลัย อันจะสงผลใหเกิด

ความศรัทธา มุงม่ัน ทุมเท ในการทํางานดวยความตั้งใจ และความสําเร็จของมหาวิทยาลัยดวย 
 
6. กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมหลัก 
วันท่ี/ระยะเวลา

ดําเนินการ 
สถานท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบหลัก 

กิจกรรมหลัก 
จัดโครงการอบรมสงเสริม
จรรยาบรรณ วินยั ธรรมาภิบาล 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิต และมีการถายทอด
ออนไลนไปยังศูนยการศึกษา 
นอกท่ีตั้ง และวิทยาเขต 

กุมภาพันธ  
พ.ศ. 2565 

เวลา 09.00 – 
12.00 น. 

ณ หองประชุม
ออนไลน 

อาคาร 2 ชั้น 1 

ผศ. ดร.พุทธิธร แสงรุงเรือง         
อาจารย ดร.วันดี สิริธนา 
นางสาวศิริขวัญ พรมนอย 
นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ   
นายชิษณุพงศ ลิ้มจําเริญ   
นางสาวศุจิรัตน ประกอบกิจ 
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7. กลุมเปาหมาย 

1. บุคลากรสายวิชาการ ในกรุงเทพฯ/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ผานระบบออนไลน 
จํานวน 50 คน  

2. บุคลากรสายสนับสนุนและสายบริการ ในกรุงเทพฯ/วิทยาเขต/ศูนยการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง ผาน
ระบบออนไลน จํานวน 50 คน 
 
8. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
 เชิงปริมาณ มีผูเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 ของแตละกลุมเปาหมาย 
 เชิงคุณภาพ ผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80 ของแตละกลุมเปาหมายไดรับความรู ความเขาใจ 
มากข้ึน 
 
9. แหลงท่ีมาของงบประมาณ  
  ไมใชงบประมาณ 
  แหลงงบประมาณ (โปรดระบุ ขอสนับสนุนงบประมาณ  

 
 รายละเอียดงบประมาณ  (คาใชจาย รวมท้ังส้ิน .......1,500..... บาท  
 -  คาใชสอย         
 คาของท่ีระลิกวิทยากร              1,500  บาท 
  รวมเปนเงิน        1,500  บาท 

 
หมายเหตุ : - ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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กําหนดการ 
โครงการอบรมสงเสริมจรรยาบรรณ วินยั ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสติ (ปที่ 2  

จัดโดย สภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย และกองกฏหมาย 
วันศุกรที่ 18 กมุภาพันธ 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ประชุมออนไลนดวยโปรแกรม Microsoft teams 
และ หอง Virtual Learning 01 อาคาร 2 ช้ัน 1 

 

 
 
เวลา 8.30 – 9.00 น.    ลงทะเบียน (ผานระบบออนไลน  

เวลา 9.00 – 9.15 น.  กลาวรายงานและเปดงาน   
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรพต พิจิตรกําเนิด  
ประธานสภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
เวลา 9.15 – 11.15 น.  บรรยายหัวขอเรื่อง จรรยาบรรณ วินัย ธรรมาภิบาล  

“ผิดเพียงนิดชีวิตเปล่ียน”  
โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมาย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
เวลา 11.15 – 11.45 น.  ถาม-ตอบ และสรุปประเด็น 

โดย ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ผูอํานวยการกองกฎหมาย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
เวลา 11.45 – 12.00 น.  พิธีปด โดย รองประธานสภาคณาจารยและพนักงานมหาวิทยาลัย 

และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการ ฯ      
 





มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

SUAN DUSIT UNIVERSITY

โครงการอบรมส่งเสริมจรรยาบรรณ วนัิย ธรรมาภิบาล ของบุคลากรมหาวทิยาลัยสวนดสุติ (ปทีี่ 2)

18/02/2565 จดัโดย สภาคณาจารยแ์ละพนักงานมหาวิทยาลยั และกองกฏหมาย ส านักงานมหาวทิยาลยั




