โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปงบประมาณ 2553

1. หลักการและเหตุผล
จรรยาบรรณ มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานในทุกอาชีพ เปนหลักประพฤติ คํามั่นสัญญาพันธะ
ผูกพันที่บุคลากรมีตอวิชาชีพ ผูเรียน/ผูรับบริการ หนวยงานและผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ประชาชนและ
สังคม สงเสริมใหบุคลากรประพฤติดี ประพฤติชอบ ธํารงรักษาไวซึ่งเกียรติคุณ ชื่อเสียง สถานะ และ
ศรัทธาจากประชาชน ทําใหบุคลากรในหนวยงานปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีความสุข และชวยใหการ
บริหารงานของหนวยงานเปนไปดวยคุณธรรม
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ไดกําหนดให
สถาบัน/มหาวิทยาลัยแตละแหง กําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรในสถาบัน/มหาวิทยาลัยไวเปนลายลักษณ
อักษร และจัดใหมีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาว มหาวิทยาลัยขอนแกนจึง
ไดกําหนดจรรยาบรรณขึ้นใชบังคับ ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของ
ขาราชการและอาจารย พ.ศ. 2549 และขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2550 ตามลําดับ
จากความสําคัญดังกลาว และเพื่อเปนการสงเสริมความรูความเขาใจดานจรรยาบรรณ และการ
กระตุนสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร ตามแนวปฏิบัติ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดอยางทั่วถึง ตลอดจนเพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรได
แสดงความคิดเห็น เพื่อรวมกันกําหนดจรรยาบรรณหลักสําคัญของคณะ ที่จะยึดมั่นและพัฒนาไปสูการ
เปนวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณของคณะสืบตอไป รวมทั้งการกําหนดมาตรการสําหรับผูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณที่ตกลงรวมกัน และการสงเสริมใหผูประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเดนไดรับการยก
ยองเชิดชูเกียรติและเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรอื่น ดังนั้น คณะสถาปตยกรรมศาสตรจึงเห็นสมควรจัด
โครงการสงเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2553 ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาจรรยาบรรณ
2.2 เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดจรรยาบรรณหลักสําคัญของคณะ ที่จะปฏิบัติยึดมั่น
และพัฒนาไปสูการเปนวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณของคณะตอไป
2.3 เพื่อสงเสริมใหผูประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเดน ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และเปน
แบบอยางที่ดีแกบุคลากรทั่วไป
2.4 เพื่อใหมีมาตรการที่เหมาะสมและเปนที่ตกลงยอมรับรวมกัน สําหรับการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณหลักสําคัญของคณะ
3. การตอบสนองแผนยุทธศาสตรและความเชื่อมโยง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 5.3 สรางวัฒนธรรมองคกรและเอกลักษณของคณะ
กลยุทธที่ 5.8 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อผลสัมฤทธิ์ของคณะ

ความเชื่อมโยงตอ IQA 2552 และ ก.พ.ร. 2553
IQA 2552-2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยและ
บุคลากร
ก.พ.ร. 2553-17 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวด 4
การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
รหัส HR 5 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย มีการวางแผนปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ มีมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่เปนแบบอยางได
4. ผูรับผิดชอบโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตรคณะ
รองคณบดีฝายบริหาร และเลขานุการคณะ
5. ผูรับผิดชอบดําเนินการ
คณะทํางานโครงการสงเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2553
6. กลุมเปาหมาย
บุคลากรสายผูสอน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปตยกรรมศาสตร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2553
8. วิธีดําเนินการ
8.1 จัดสัมมนา เพื่อบรรยายใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณแกบุคลากร และระดม
ความคิดเห็นของบุคลากร เพื่อรวมกันเสนอหัวขอจรรยาบรรณที่สมควรพัฒนาไปสูการเปน
วัฒนธรรมองคกรหรือเอกลักษณของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ตลอดจนหลักเกณฑการ
คัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ และมาตรการกํากับดูแลผูไมปฏิบัติตาม
หัวขอจรรยาบรรณดังกลาว
8.2 จัดประกวดคําขวัญ เพื่อใชในการรณรงคสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่จะเปน
วัฒนธรรมองคกรหรือเอกลักษณของคณะฯ
8.3 รณรงค ประชาสัมพันธ และรับขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอรองเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยสื่อตางๆ
8.4 ดําเนินการคัดเลือก และมอบรางวัลใหแกผูปฎิบัติตามจรรยาบรรณดีเดน
8.5 ประกาศมาตรการ และดําเนินการตามมาตรการ แกผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
8.6 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินโครงการ ตอคณะกรรมการจรรยาบรรณประจําคณะ
และ คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํามหาวิทยาลัย

9. แผนดําเนินการ
มิถุนายน 2553

กิจกรรม
1
1.
2.
3.
4.

ระยะเวลา
กรกฎาคม 2553

จัดสัมมนา
จัดประกวดคําขวัญ และมอบรางวัล
รณรงค ประชาสัมพันธ รับขอคิดเห็นฯ
กําหนดหลักเกณฑ, คัดเลือก และมอบรางวัล
แกผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเดน
5. กําหนดมาตรการและดําเนินการแกผูไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
6. ประเมินผลและรายงานผล
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9. งบประมาณ
จากเงินรายไดคณะสถาปตยกรรมศาสตร แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา งานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา หมวดรายจายอุดหนุนเฉพาะกิจ งานโครงการตามแผนยุทธศาสตรของคณะฯ โครงการ
เสวนา และLecture Series C จํานวน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 บุคลากรมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาจรรยาบรรณ
10.2 บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณอันดีงาม และที่เปนวัฒนธรรมองคกร/
เอกลักษณของคณะ
10.3 ผูประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณดีเดน ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ และเปนแบบอยาง
แกบุคลากรทั่วไป
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