การประชุมสัมมนาเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินงาน
เรื่อง การประเมินระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย และหองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากป 2549 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย โดยไดมีการยกรางจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติ รวมทั้งดัชนีชี้วัดเพื่อขอความคิดเห็นจากคณะ
และวิทยาเขตตางๆ และนํามาพิจารณารวมกันโดยผูแทนคณะและวิทยาเขตในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อ
วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2549 โดยไดสรุปเปนจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แนวปฏิบัติ
และดัชนีชี้วัดที่สอดคลองกับบริบทและครอบคลุมพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 และ
ไดมีการประกาศใชโดยจัดทําหนังสือคูมือจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้น เพื่อเปนคูมือและ
แนวปฏิบตั ิใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ภายหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการดําเนินการ
ตอเนื่องในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ตามมาตรฐานและขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ป พ.ศ. 2550 ดังนั้นเพื่อใหการติดตาม
ผลการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีมาตรการดําเนินการอาจารยที่ไมปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณอยางเปนระบบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดจัด
การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางดําเนินงาน เรื่อง “การประเมินระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ขึ้น เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติและซักซอม
ความเขาใจใหกับอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในเรื่องระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงมาตรการดําเนินงานกับผูไ มปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ อีกทั้งเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นจากคณาจารย โดยจัดใหมีการอภิปรายเพื่อหารือแนวทางดําเนินการอยางเปนระบบในเรื่องดังกลาว
เพื่อเปนการประสานความรวมมือในการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลดังกลาวใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
ตรงกันและสอดรับตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) อยาง
ตอเนื่องตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อชี้แจงและหารือแนวทางดําเนินงานในการติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2.2 เพื่อใหคณาจารยไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการดําเนินการในกรณีไมปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณอาจารยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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2.3 เพื่อใหคณาจารยไดเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย รวมทั้งมีการประเมินการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
วาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิผล
2.4 เพื่อทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยใหสอดคลองกับประกาศ ก.พ.ร. เรื่อง มาตรฐาน
จรรยาบรรณที่พึงประสงคในสถาบันอุดมศึกษา
3. ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รวมกับงานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. กลุมเปาหมาย
ผูเขารวมประชุม จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 80 คน ประกอบดวย
1. คณบดีหรือผูแทน/หัวหนาภาควิชา
2. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. อาจารยและผูแทนคณะ/วิทยาเขตซึ่งเคยเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการรางจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. อาจารยและผูแทนจากทุกคณะทุกวิทยาเขต คณะละ 3 คน
5. รูปแบบโครงการ
การประชุมสัมมนา การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินระบบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรการปองปรามและแนวปฏิบัติสําหรับผูไ มปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. วัน เวลา และสถานที่ดาํ เนินการ
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย
ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป และหองประชุม 6
7. งบประมาณคาใชจาย
ใชเงินจากบัญชี 105 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ผูเขารวมประชุมสัมมนารับทราบและเขาใจแนวทางการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยรวมทั้งทราบแนวทางการจัดทําเอกสารรายงานผลการติดตามประเมินผลระดับคณะ/วิทยาเขตมากยิ่งขึ้น
8.2 ผูเขารวมประชุมไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเกี่ยวกับการประเมินระบบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรการดําเนินการสําหรับผูไมปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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8.3 ผูเขารวมประชุมไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะกอใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
9. การประเมินผลการอบรม
ประเมินผลจัดการประชุมสัมมนาเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินงาน เรื่อง “การประเมินระบบ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ประมวลผลดวย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science)
0

10. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จโครงการ
10.1 ผูเขารวมการประชุมไดรับความรูและเห็นประโยชนในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยระดับมากและมากที่สุดรวมกันไมนอยกวารอยละ 70
10.2 ผูเขารับการประชุมมีความพึงพอใจการจัดงานในภาพรวมระดับมากและมากที่สุดรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 70
11. กําหนดการ
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
1

-4-

กําหนดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงและหารือแนวทางดําเนินงาน
เรื่อง การประเมินระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2550 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย และหองประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-------------------------------08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.15 น.

09.15 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.

15.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร
เปดการประชุมสัมมนา
โดย รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การชี้แจง เรื่อง ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
โดย ศาสตราจารย ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
การแบงกลุมอภิปราย
กลุมที่ 1 การประเมินระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย (หองประชุมกําพล อดุลวิทย)
โดยวิทยากรประจํากลุม
- รศ.ดร.พนิต เข็มทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร
- รศ.ดร.สุชาดา นันทะไชย อาจารยประจําภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
กลุมที่ 2 ทบทวนจรรยาบรรณตามประกาศ ก.พ.อ. และ แนวทาง
ดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (หองประชุม 6)
โดยวิทยากรประจํากลุม
- นายพิชิตชัย ผองอุดม หัวหนาสํานักงานอธิการบดี
- นายฉัตรชัย จรูญพงศ ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย
รับประทานอาหารกลางวัน
การแบงกลุมอภิปราย (ตอ)
นําเสนอผลการประชุมกลุมยอยและขอเสนอแนะในการดําเนินการ
เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริม สนับสนุนและมาตรการดําเนินการสําหรับ
ผูไมปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ กลุมละ 10 – 15 นาที
ปดการประชุมสัมมนา

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

