
 
โครงการประชุมทางวิชาการของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๕๖ 

เร่ือง “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม” 
ระหว่างวันท่ี ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคาร Impact Forum 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 

      
 
ชื่อโครงการ การประชุมทางวิชาการของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจ าปี 

๒๕๕๕ เร่ือง “บัณฑิตไทย คนรุ่นใหม่หัวใจคุณธรรม” 
 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ระยะเวลา  วันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
หลักการและเหตุผล 

  เน่ืองด้วย การคอรัปชั่น หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวงนับเป็นปัญหาร้ายแรงของสังคมไทย 
ในปัจจุบัน ผลการจัดอันอับขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเกี่ยวกับสถานการณ์การคอรัปชั่นใน 
๑๗๖ ประเทศทั่วโลก ประจ าปี ๒๕๕๕ ปรากฏว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับที่ ๘๘  
มีคะแนนความโปร่งใสเพียง ๓๗ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน นอกจากนั้น จากการส ารวจของส านักวิจัย
เอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมหาวิทยาลัย UCSI                                  - 
                              บ              หรือร้อยละ ๖๘.๕ "ยอมรับได้" หากรัฐบาลทุจริต
คอรัปชั่นแล้วตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย  

  หากปล่อยให้คนในสังคมมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้ต่อไป นอกจากประเทศไทย  
จะไม่ได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่แล้ว ยังท าลายขีดความสามารถและโอกาสในการแข่งขัน
ของประเทศไทยทั้งในภูมิภาคและในระดับโลกด้วย ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นกลไกส าคัญ
ในปลูกฝังและขัดเกลาเยาวชนให้มีส านึกและค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม จึงควรมีบทบาทในการปลูกฝัง
จิตส านึกเร่ือง ความรับผิดชอบต่อสังคมในประเด็นของ "ความซื่อสัตย์สุจริต" และ "ปฏิเสธการทุจริต
คอรัปชั่นทุกรูปแบบ" ให้แก่นิสิตนักศึกษา เป็นการต่อยอดสิ่งที่สถาบันครอบครัว และโรงเรียนได้บ่ม
เพาะให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและเยาวชนไว้ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เปรียบได้กับ "การกระตุ้นวัคซีนความดี"  
ให้แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อที่บัณฑิตอุดมศึกษาของไทยจะได้ส าเร็จการศึกษาไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  



๒ 
 

มีภูมิต้านทานการทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ รักความถูกต้อง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม 
เป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสังคมต่อไปในอนาคต 

  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญเร่ืองการต่อต้าน
คอรัปชั่น จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ทั้ง ๒๗ แห่ง ร่วมกันท างาน 
ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยมให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยให้  
แต่ละมหาวิทยาลัย/สถาบันจัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตส านึกขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาของตนเอง  
และร่วมกันจัดโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง" ขึ้นในระดับประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรม/
โครงการเสริมสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตแก่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป ตลอดจน 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่  และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดย ทปอ. ได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกงฯ" เพื่อเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนและมีการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อก าหนดแผนการจัดกิจกรรมโครงการ 
ในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้ ทปอ. ได้ประกาศเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น โดยเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นต้นไป  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการระดม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น 
๒. เพื่อเป็นกลไกในการปลูกฝังและขัดเกลาเยาวชนให้มีจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม

ในประเด็นของ "ความซื่อสัตย์สุจริต" และ "ปฏิเสธการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ" ให้แก่นิสิตนักศึกษา 
๓. เพื่อเป็นการบูรณาการเนื้อหาการเรียนการสอนในการศึกษาทั่วไป เกี่ยวกับการปลูกฝังบัณฑิต

ไทยให้มีหัวใจคุณธรรม 
๔. เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษาในแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต 

และจิตอาสาส าหรับนิสิตนักศึกษา  
๕. เพื่ อ เป็นการถ่ายทอดความรู้ด้ านการวิจัย เกี่ ยวกับการสอนจริยธรรมของนักวิจั ย  

เร่ือง Plagiarism ในมหาวิทยาลัย และการจัดการประชุมวิชาการ 
๖. เพื่อร่วมสร้างค่านิยมและเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคม  
๗. น าเสนอข้อสรุป เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการต่อต้าน

ทุจริตคอรัปชั่น  
 
 
 
 



๓ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 การประชุมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนประมาณ ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐจ านวน ๒๗ แห่ง ๆ ละ ๑ คน   ๒๗  คน 
๒. รองอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าภาควิชาแห่งละ ๗ คน               ๑๓๕ คน 
๓. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     ๑๕ คน 
๔. ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย   ๑๕ คน 

แห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
๕. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  ๒๐ คน 
๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการศึกษา      ๔๐ คน 
๗. อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ      ๘๐ คน 
๘. อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    ๑๘ คน 
๙. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย    ๘๐ คน 
๑๐. สื่อมวลชน         ๑๐ คน 
๑๑. ผู้น าองค์กรนิสิตนักศึกษา นิสิตนักศึกษา    ๔๙๐ คน  
๑๒. ฝ่ายเลขาธิการ ทปอ. และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ   ๗๐ คน 

รวม       ๑,๐๐๐ คน 
 
สถานท่ี 
 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี 
 
รูปแบบการจัดประชุม 

๑. การบรรยาย 
๒. การอภิปราย 
๓. การประชุมกลุ่มย่อย 
 

งบประมาณ 
๑. เงินอุดหนุนของมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ๒๗ แห่ง 
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ เบิกตามระเบียบจากต้นสังกัด 

 
          

 


