โครงการสัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ประจําปี 2558
---------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จรรยาบรรณ มีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานในทุกอาชีพ เป็นหลักประพฤติ คํามั่นสัญญา พันธะผูกพันที่
บุคลากรมีต่อวิชาชีพ ผู้เรียน/ผู้รับบริการ หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ประชาชนและสังคม ส่งเสริมให้
บุคลากรประพฤติดี ประพฤติชอบ ธํารงรักษาไว้ซ่ึงเกียรติคุณ ชื่อเสียง สถานะ และศรัทธาจากประชาชน ทําให้
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และช่วยให้การบริหารงานของหน่วยงานเป็นไปด้วย
คุณธรรม
จรรยาบรรณนั้น จะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นความดีงาม ที่
ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนั้นๆ พึงปฏิบัติตาม หากผู้ใดละเมิดอาจทําให้เกิดความเสียหายแก่ตนเอง หมู่คณะ และ
ส่วนรวมได้
จากความสําคัญดังกล่าว และเพื่อให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทบทวนความเข้าใจ และเปิด
มุ ม มองใหม่ ๆ เกี่ ย วกั บ จรรยาบรรณ จากแง่ คิ ด และกรณี ศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในคณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ แ ละ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการนําไปปฏิบัติอย่างภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีงามต่อไป จึงสมควรจัดโครงการ
สัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ ประจําปี 2558 นี้ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อทบทวนให้เกิดความตระหนัก ในกรอบจรรยาบรรณอันดีงามของบุคลากร
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ ตามกรอบจรรยาบรรณอันดีงามของบุคลากร
3. การตอบสนองแผนยุทธศาสตร์คณะและกลไกประกันคุณภาพ
3.1 แผนยุทธศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตร์ที่ 3
บริหารจัดการ/ บริหารจัดการทรัพยากรที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจกรรมที่ 32.1.1 อบรมจรรยาบรรณ
3.2 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
หมวด 5
การมุง่ เน้นบุคลากร
3.3 การประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4. ตัวชีว้ ัดผลสําเร็จของโครงการ
ผลประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
5. ผู้รับผิดชอบโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

6. ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจําคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
7. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
8. วิทยากร
วิทยากรพิเศษ จากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้า
สํานักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
9. ระยะเวลาดําเนินการ
วันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 12.00 ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
10. วิธีดําเนินการ
10.1 บรรยายให้ความรู้และแง่คิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณแก่บุคลากร
10.2 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น / รวบรวมประเด็นที่นา่ สนใจ จากบุคลากร ด้านการประพฤติปฏิบัตติ าม
กรอบจรรยาบรรณ เพือ่ การสะท้อนผลและการปรับปรุง
10.3 ประเมินผล และรายงานผลโครงการ
11. งบประมาณ
จากงบประมาณเงินรายได้คณะ หมวดรายจ่าย ดําเนินงาน-ค่าใช้สอย (โครงการตามแผนยุทธศาสตร์คณะ
กลยุทธ์ที่ 32 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นจํานวนเงิน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
11.1 ค่าของทีร่ ะลึกวิทยากร
เป็นเงิน 1,000 บาท
11.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน คนละ 25 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 บุคลากรมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาและประพฤติปฏิบัตติ ามตามกรอบ
จรรยาบรรณอันดีงาม
12.2 บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณอันดีงาม

------------------------------------

กําหนดการ
โครงการสัมมนาส่งเสริมจรรยาบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558
ณ ห้องบรรยาย 1
------------------------------------

เวลา 08.30 – 08.45 น.
เวลา 08.45 – 09.00 น.

เวลา 09.00 – 10.15 น.
เวลา 10.15 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 11.15 น.

เวลา 11.15 – 11.50 น.

เวลา 11.50 – 12.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการสัมมนา โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ประธานกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจําคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์)
อภิปราย เรื่อง “จรรยาบรรณและความดีงามในที่ทํางาน จากมุมมอง
ผู้บริหาร” โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ หัวหน้าสํานักงานคณบดี
พักรับประทานอาหารว่าง
บรรยายเรื่อง “ทบทวนระเบียบ และถอดบทเรียนจากกรณีศกึ ษา ประเด็นด้าน
จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย วิทยากรพิเศษ จากกองการ
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็น / รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจ ด้านการ
ประพฤติปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณ จากมุมมองบุคลากร คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ปิดการสัมมนา และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

------------------------------------------

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

