สรุปรายงานการประชุมสัญจรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ภาพรวมการประชุมสัญจรฯ
ตามที่ คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลั ยขอนแก่ น ได้ จั ดกิ จกรรมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯสัญจรไปยังคณะหน่วยงานหรือเทียบเท่า เพื่อเยี่ยมชมการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆในการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกับผู้บริหารของคณะ
หน่วยงาน โดยนาร่องหน่วยงานแรก ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่ง
ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตหนองคายเป็นอย่างดียิ่ง ในช่วงแรกของการสัญจร คณะผู้บริหาร
ของวิทยาเขตหนองคายได้ น าคณะกรรมการจรรยาบรรณฯเยี่ยมชมบรรยากาศและบริเวณโดยรอบภายในวิทยาเขต
จากนั้ น ได้ มี การประชุ มร่ วมกั นเพื่ อรั บฟั งและร่ วมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เกี่ ยวกั บการด าเนิ นงานด้ านจรรยาบรรณ
ตลอดรวมถึงอุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบด้วยคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ รองอธิการบดีวิทยาเขต
หนองคาย ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตหนองคาย คณบดีและผู้แทนจากคณะ
ต่างๆ ตลอดรวมถึงคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาวิทยาเขต
หนองคายเข้ าร่ วมประชุ มเพื่ อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ในครั้ งนี้ ด้ วย ในการนี้ ดร.เตช บุ นนาค ประธานคณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ ได้กล่าวถึงนโยบายในการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต, ปิยวาจา และปรัชญาพอเพียง นอกจากนี้ ได้เน้นย้าให้ผู้บริหารของวิทยาเขตหนองคายตระหนักถึงความสาคัญ
การดาเนินงานด้านจรรยาบรรณลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงแก่บุคลากรทุกภาคส่วน ดังความตอนหนึ่งว่า “การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณถือเป็นหัวใจสาคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้สาหรับเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการหว่านล้อมบุคลากรให้เป็นผู้มีความประพฤติที่ดีงาม” นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของการประชุมสัญจร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดกิจกรรม คณะกรรมการจรรยาบรรณฯได้กาหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลั กปฏิ บั ติ ตามจรรยาบรรณและกรณี ศึ กษาด้ านจรรยาบรรณให้ แ ก่ บุ ค ลากรของวิ ทยาเขตหนองคาย โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์ อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อดีตกรรมการ
จรรยาบรรณประเภทผู้แทนอาจารย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรณีศึกษาด้านจรรยาบรรณ
การประชุมร่วมกันและรับฟังผลการดาเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจรรยาบรรณ
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ผู้แทนวิทยาเขตหนองคายได้กล่าวแนะนาเกี่ยวกับวิทยาเขต ประวัติความเป็นมา โครงสร้างผู้บริหาร
คณะหน่วยงาน หลักสูตรการเรียนการสอน รวมถึงการรับเข้านักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายกระจายความเจริญและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคของรัฐบาลในสมัยนั้น ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย มีการจัดตั้งเป็น ๔ คณะ และ ๑ สานักงาน ประกอบด้วย
๑) คณะบริหารธุรกิจ

๒
๒) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
๓) คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ
๔) คณะศิลปศาสตร์
๕) สานักงานวิทยาเขตหนองคาย
วิทยาเขตหนองคายมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสังกัด จานวน ๒๔๐ คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ
จานวน ๑๓๐ คน และเป็นบุคลากรสายสนับสนุน จานวน ๑๑๐ คน
วิทยาเขตหนองคายมีวิธีการรับเข้าศึกษา ๔ วิธี ได้แก่
๑. การสอบคัดเลือกจากระบบกลาง (Admissions) รับจากผู้สาเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า โดยใช้ผลสอบ O-NET และ GAT – PAT
๒. การสอบคัดเลือกจากวิธีรับตรง ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นรับจากผู้ที่กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่
๖ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด
๓. การคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสานักคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันการคัดเลือกวิธีนี้ไม่มีโครงการต่อเนื่อง)
๔. การคัดเลือกโดยวิธีพิเศษ ตามโครงการขยายโอกาสต่างๆ ของวิทยาเขต โดยรับจากผู้ที่กาลังศึกษา
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผู้สาเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยใช้ผลผลการเรียนเป็นเกณฑ์ในการ
คัดเลือก ดังนี้
๔.๑) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรี ยนเขตจังหวัดใกล้เคียง ๘ จังหวัด (หนองคาย
อุดรธานี หนองบัวลาภู นครพนม สกลนคร มุกดาหาร เลย บึงกาฬ) โดยจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐
๔.๒) โครงการนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และบริการสังคม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
โดยเปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ
ซึ่งปัจจุบันวิทยาเขตหนองคายมีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ ๒,๙๐๐ คน
๑.๒ ผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของวิทยาเขตหนองคาย
นายอัฐพล สาน้อย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ ประจาวิทยาเขตหนองคาย ได้รายงานผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของวิทยาเขตหนองคาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการดาเนินการ ๒ ด้าน คือ
๑) ด้านการจัดการข้อร้องเรียนกล่าวหาทางจรรยาบรรณ ในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่ปรากฏ
เรื่องร้องเรียนกล่าวหาด้านจรรยาบรรณของบุคลากร
๒) ด้านการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร คณะกรรมการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ประจาวิทยาเขตหนองคาย ได้กาหนดรูปแบบการรณรงค์
ส่งเสริมจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรในสังกัด ๓ รูปแบบ คือ
(๒.๑) การประชาสัมพันธ์ด้านจรรยาบรรณโดยการแจ้งเวียนไปยังทุกคณะวิชา
(๒.๒) การดาเนินการเชิงรุกในการพบปะ พูดคุย และทาความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ
ร่วมกันภายในส่วนงานของวิทยาเขตหนองคาย

๓
(๒.๓) มีการเผยแพร่กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง โดยใช้ช่องทางสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์ เช่น Facebook กลุ่มบุคลากรชาววิทยาเขตหนองคาย เป็นต้น
๑.๓ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน
 จากการรับทราบข้อมูลดังกล่าวข้างต้ น คณะกรรมการจรรยาบรรณฯได้ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษตามโครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบริการสังคมเป็นพิเศษ
ซึ่งเห็นว่ากรณีการรับเข้าศึกษาโดยวิธีนี้ถือเป็นนโยบายอันดีที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนที่ทาความดี
มีคุณธรรมจริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโครงการดังกล่าว อีกทั้ง กรณีดังกล่าวนี้อาจ
สามารถขยายผลไปสู่การคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อีกด้วย
 จากการรับทราบข้อมูลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณในส่วนของการจัดการข้อร้องเรียน
จะเห็นว่า ลักษณะหรือสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มีสภาพร้ายแรงถึงขนาดนาไปสู่การร้องเรียน และหน่วยงาน
มีวิธีการจัดการความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรในลักษณะการพูดคุย ทาความเข้าใจ และแก้ไขร่วมกัน
ทั้งนี้ การบริหารความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมีข้อสังเกตที่น่าสนใจประการหนึ่ง กล่าวคือ ผู้บริหารของวิทยาเขต
หนองคายได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสัมพันธภาพในการอยู่ร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร จึงสามารถบริหารจัดการ
ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรให้ยุติลงได้ในเบื้องต้น อาทิ การสร้างความรับรู้ร่วมกันในข้อปัญหาหรือความไม่เข้าใจ
ต่างๆ จึงทาให้ปัญหาได้รับการแก้ไขจากภายในองค์กรและไม่ถูกนาเข้าสู่กระบวนการส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ วิทยาเขตหนองคายได้ให้ข้อเสนอแนะ
โดยประสงค์อยากให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องของจรรยาบรรณที่เชื่อมโยงไปสู่หลัก
ธรรมาภิบาลหรือการบริหารงานตามหลักบริหารจัดการที่ดีในระดับผู้บริหารด้วย
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