
แผนปฏิบัติงานสงเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  ประจําปงบประมาณ 2553 
 

ประเด็น ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การเตรียมงาน ผูรับผิดชอบ 

ดานสงเสริมและสนับสนุนการปฏบิัติตามจรรยาบรรณ      
1.    มีการจัดกิจกรรมให

ความรูความเขาใจดาน
จรรยาบรรณ หรือ
กระตุนสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ใหแกบุคลากร 

 

1.  มีการจัดกิจกรรมเพื่อเปนการ
สงเสริมความรูความเขาใจดาน
จรรยาบรรณหรือกระตุนสงเสริม
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณใหแก
บุคลากร อยางนอย 1 โครงการ/
กิจกรรม 

2.  มีรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 

1.  จัดสัมมนา ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณแก
บุคลากร  และ 
ใหบุคลากรระดมความคิดเห็น  
-  เพื่อเลือกวา จรรยาบรรณใดเปนจรรยาบรรณที่จะพัฒนา
เปนวัฒนธรรมองคกร/เอกลักษณของคณะ  

-  เสนอหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลผู
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเดนของคณะ  

-  เสนอมาตรการการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกลาว  

2.  ออกแบบสอบถาม ความรูความเขาใจของผูเขารับการสัมมนา
ดานจรรยาบรรณ เปรียบเทียบระหวางกอนและหลงัการ
สัมมนา พรอมขอเสนอแนะ 

3.  จัดทํารายงานสรุปผลการจัดสัมมนา พรอมหลักฐาน เชน 
เอกสารโครงการ คําสั่งใหบุคลากรเขาสัมมนา ภาพกิจกรรม
การสัมมนา และรายงานสรุปผลวิเคราะหจากแบบสอบถาม 

  
 

4.  ประกวดคําขวัญ ที่รณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ดังกลาว  มอบรางวัลแกผูชนะการประกวด และติดประกาศ/
เผยแพรคําขวัญที่ผานการคัดเลือกตามอาคารตางๆ และบน
เว็บไซตคณะ  

ตน ก.ค. 2553 
ครึ่งวัน - เชา 

 
 
 
 
 
 
 

ตน ก.ค. 2553 
 
 

ก.ค. 2553 
 
 
 
 

ก.ค. 2553 

5,500  บาท 
(ของที่ระลึก
วิทยากร, 

อาหารวางและ
เครื่องดื่มผูเขา

อบรม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,000 บาท  
(5 รางวัล) 

-  รางโครงการ  
-  ติดตอวิทยากร (วันที่สะดวกและอุปกรณโสตที่ใหเตรียม) 
-  ทําคําสั่ง ใหบุคลากรเขาสัมมนา 
-  ทําหนังสือ/ประสานงาน เชิญผูทําพิธีเปด, รางคํากลาวรายงานและคาํกลาว
เปด (ถามี) 

-  ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และดําเนินการเบิกจาย 
-  ทําหนังสือเชิญบุคลากร และ ปชส. ลงเว็บ  
-  จัดเตรียมสถานที่ 
-  จัดเตรียมอุปกรณโสต/คอมฯ 
-  ลงทะเบียน และแจกเอกสาร 
-  เปนพิธีกร 
-  บันทึกภาพ 
-  จัดหาของที่ระลึก 
-  จัดอาหารวางและเครื่องดื่ม 
-  ออกแบบประเมินผล วิเคราะห และ รายงานผล 
-  จัดทํารายงานสรุปผลการสัมมนา พรอมหลักฐาน 
 

-  รายงานผลการสัมมนาตอคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะ เพื่อใหความ
เห็นชอบประเด็นจรรยาบรรณที่จะพัฒนาเปนวัฒนธรรมองคกร/เอกลักษณ
ของคณะ 

-  ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกวดคําขวัญ 
-  จัดประชุมคณะกรรมการประกวดคําขวัญ 
-  ทําบันทึก/ประกาศ/ขาว ปชส. การประกวดใหบุคลากรทราบ 
-  รวบรวมงานประกวด และจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสิน 
-  ประกาศผลการตัดสิน และจัดพิธีมอบรางวัล พรอมถายภาพ 
-  ติดประกาศ/เผยแพรคําขวัญที่ผานการคัดเลือกตามอาคารตางๆ และบน
เว็บไซตคณะ  

-  จัดทํารายงานสรุปผลการประกวดคําขวัญ พรอมหลักฐาน 

อโนชา 
อนุวัฒน 
กาญจนา 

“ 
 

วิไล 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

ชัยณรงค 
กาญจนา, วิไล 

 

อโนชา, 
กาญจนา  

  
กาญจนา 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
 
“ 



ประเด็น ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรม รยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การเตรียมงาน ผูรับผิดชอบ 

ดานประชาสัมพันธ/สื่อสารจรรยาบรรณ      
2.    มีชองทางรับขอคิดเห็น/

เสนอแนะดาน
จรรยาบรรณจากผูมารับ
บริการ อาทิ นักเรียน 
นักศึกษา ประชาชน 
บุคลากร 

1.  มีชองทางการติดตอสื่อสารดาน
จรรยาบรรณเพื่อรับฟงขอคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะ 

2.  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

1.  เปดรับฟงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน ผานชองทาง
จากกลองรับความคิดเห็น, บันทึก/จดหมาย, โทรศัพท/
โทรสาร, การขอเขาพบ 

2.   รายงานผล พรอมหลักฐาน 

มิ.ย. – ส.ค. 2553  -  นําขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน เกี่ยวกับจรรยาบรรณ  เสนอ
ประธานหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะเพื่อพิจารณา/ดําเนินการ  

-  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมหลักฐาน 

อโนชา, 
กาญจนา 

“ 
 

3.    มีการสรางสื่อ
ประชาสัมพันธความรู
ความเขาใจดาน
จรรยาบรรณ 

1.  มีแผนพับหรือคูมือหรือสื่อชนิดอื่น 
เพื่อสรางเสริมความรูความเขาใจ
ดานจรรยาบรรณ หรือกระตุน
สงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณใหแกบุคลากร 

2.  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

1.  จัดชองทางบนเว็บไซตคณะ   
-  ใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ, เผยแพรคําขวัญที่ชนะการประกวด 
และรายชื่อผูประพฤติตามจรรยาบรรณดีเดน ตลอดจน
กิจกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะ 

2.   รายงานผล พรอมหลักฐาน 

มิ.ย. – ส.ค. 2553  -  นําคูมือ/ความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณของมหาวิทยาลยั และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ, คําขวัญที่ชนะการประกวด, รายชื่อผูประพฤติตามจรรยาบรรณ
ดีเดนของคณะ ตลอดจนกิจกรรมที่ดําเนินการเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะ ขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตคณะ และ update ขอมูลสม่ําเสมอ 

-  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมหลักฐาน 

กาญจนา 
 
 
 
“ 

ดานระบบและกลไกการกํากบัดูแลและการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ     
4.    มีแนวทางการใหรางวัล

แกผูปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดย
กําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ ไดตามความ
เหมาะสม 

1.  มีหลักเกณฑวิธีการใหรางวัลแก
บุคลากรผูประพฤติตาม
จรรยาบรรณของคณะโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบริหารคณะ 

2.  มีการใหรางวัลผูประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของคณะ 

3.  มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

1.  กําหนดหลักเกณฑการใหรางวัลแกบุคลากรผูประพฤติตาม
จรรยาบรรณของคณะ และประกาศใหบุคลากรทราบ  

2.  แตงตั้งคณะกรรมการ และตัดสินผลผูไดรับคัดเลือก 
3.  จัดพิธีมอบโลรางวัล แกบุคลากรผูประพฤติตามจรรยาบรรณ

ดีเดน   
4.  รายงานผล พรอมหลักฐาน  

ก.ค. – ส.ค. 2553 4,500 บาท -   เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑการใหรางวัล
ผูประพฤติตามจรรยาบรรณของคณะ 

-   ประกาศใหบุคลากรทราบหลักเกณฑ 
-   แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก – จัดประชุมคณะกรรมการ –ดําเนินการ

คัดเลือก – ประกาศผลการตัดสิน 
-   จัดทําโลรางวัล 
-   จัดพิธีมอบรางวัล, บันทึกภาพ และสงไปเผยแพรบนเว็บไซตคณะ 
-   จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมหลักฐาน 

อโนชา, 
กาญจนา 
กาญจนา 

“ 
  
“ 
“ 
“ 

5.    มีการกําหนดมาตรการ
ในการกํากับดูแลผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
หรือฝาฝนการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

1.  มีแนวทางหรือมาตรการในการ
กํากับดูแลผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ทั้งนี้ ไมขัดหรือแยง
ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ ของทางราชการ 

2.  มีการประกาศใชแนวทางหรือ
มาตรการในการกํากับดูแลผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

1.  กําหนดหลักเกณฑหรือมาตรการ กํากับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และประกาศใหบุคลากรทราบ  

2.  ดําเนินการ ตามมาตรการ 
3.  รายงานผล พรอมหลักฐาน 

ก.ค. – ส.ค. 2553  -   เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณคณะ เพื่อพิจารณามาตรการ 
 
-   ประกาศใหบุคลากรทราบมาตรการ 
-   ประสานงานการดําเนินการตามมาตรการ 
-   จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน พรอมหลักฐาน 

อโนชา, 
กาญจนา 
กาญจนา 

“ 
“ 



ประเด็น ตัวชี้วัดกิจกรรม กิจกรรม รยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ การเตรียมงาน ผูรับผิดชอบ 

ดานกํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร     
6.    มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของบุคลากร อาทิ อาจ
เปนการประเมินความ
พึงพอใจของผูมารับ
บริการ หรือประเมิน
ความรูความเขาใจดาน
จรรยาบรรณของ
บุคลากร 

1.  มีสรุปผลความพึงพอใจของผูมา
รับบริการ หรือสรุปผลประเมินผล
ความรูความเขาใจดาน
จรรยาบรรณของบุคลากร 

1.  ใชผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามในประเด็นที่ 1 ซึ่ง
วิเคราะหวาบุคลากรมีความรูความเขาใจดานจรรยาบรรณ
เพิ่มขึ้นหรือไม ระดับใด เปนจํานวนรอยละเทาใด 
เปรียบเทียบระหวางกอนและหลงัการอบรม 

ส.ค. 2553  -   รายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ
คณะ เพื่อทราบและพิจารณา 

อโนชา, 
กาญจนา 

 

7.    มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานดาน
จรรยาบรรณตอ
คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

1.  รายงานผลการดําเนินงานดาน
จรรยาบรรณ พรอมขอเสนอแนะ
หรือปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่
เกิดขึ้นภายในคณะตอ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

1.  รวบรวมรายงานจากแตละกิจกรรมขางตน สรุปเปนรายงานผล
ในภาพรวมของคณะ รายงานตอคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ส.ค. 2553  -   สงรายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกกิจกรรมในภาพรวมของคณะ ตอ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กาญจนา 
 

 


