โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ ชั้น ๑ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีประกาศใช้จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งได้มีการปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับพันธกิจและบริบทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลั ยฯ และมีผ ลบั งคับ ใช้ตั้ งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็ น ต้นมา โดยมหาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์ได้มีการ
ทบทวนแนวปฏิบัติและประกาศใช้ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่ องเป็นประจําทุ กปีนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่ อให้ สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของ
จรรยาบรรณที่ พึ งมีในสถาบั น อุ ดมศึก ษา ลงวัน ที่ ๒๔ มิ ถุนายน ๒๕๕๑ รวมทั้ งได้มีก ารกํ าหนดมาตรการ
ดําเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้ความสําคัญกับการติดตามประเมินผลและกําหนดมาตรการ
เพิ่ มเติ มในประเด็ น ที่ สํ าคั ญ เช่ น กรณี อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ ส่ งหรือ แก้ ไขคะแนนตามเวลาที่ กํ าหนดในปฏิ ทิ น
การศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีข้อกําหนดให้ทุกคณะและวิทยาเขตจัดทํารายงานประจําปี
เพื่อรายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นการ ติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป
และมีการทบทวนแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทันสมัยและเหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และคณาจารย์มีคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกองบริการ
การศึกษาจึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและทบทวนแนวปฏิบัติในคู่มือ
จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้แทนจากคณะและวิทยาเขตรับทราบและแสดงความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณ
อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะและวิทยาเขตในการดําเนินการด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย์ที่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
มาตรฐานจรรยาบรรณที่มีในสถาบันอุดมศึกษา
๒.๒ เพื่ อให้ ผู้แ ทนคณะและวิทยาเขตได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ น และเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมาตรการ
ดําเนินการในกรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒
๒.๓ เพื่อรับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการส่ งเสริม สนั บ สนุ น และติ ด ตามการดํ าเนิ น งานด้ าน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิน้ ประมาณ ๕๐ – ๗๐ คน ประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒๐ คน
คณบดีหรือผู้แทน คณะละ ๑ – ๓ คน
รองอธิการบดีวิทยาเขตหรือผู้แทนวิทยาเขตละ ๑ – ๓ คน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๕ คน
คณาจารย์และบุคลากรที่สนใจ
๕. รูปแบบโครงการ
การประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานจรรยาบรรณวิช าชี พ อาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๖. วัน เวลา และสถานที่ดําเนินการ
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ ชั้น ๑
อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
๗. งบประมาณค่าใช้จ่าย
โดยใช้เงินรายได้กองบริการการศึกษา
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ มหาวิทยาลัยมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของคณะและวิทยาเขตในการดําเนินการ
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ที่สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากร และ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจรรยาบรรณที่มีในสถาบันอุดมศึกษา
๘.๒ ผู้แทนคณะและวิทยาเขตได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมาตรการดําเนินการที่เหมาะสมใน
กรณีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๘.๓ มหาวิทยาลัยได้รับทราบความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดําเนินงาน
ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. การประเมินผลการอบรม
ประเมินผลโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด แล้วนํามา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย อภิปรายผลเชิงพรรณนา

๓
๑๐. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จโครงการ
๑๐.๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแนวปฏิบัติและการดําเนินงานด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
๑๐.๒ ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก
11. กําหนดการ
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๔

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมยุพา วีระไวทยะ ชั้น ๑ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เวลา
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.
๐๙.๑๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียน รับเอกสารและพร้อมกันที่ห้องประชุม
เปิดการประชุมสัมมนาฯ โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
การเสวนาเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงพัฒนา
ด้านจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย
ผู้แทนวิทยาเขตและคณะ
ดําเนินรายการโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รับฟังข้อคิดจากที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนสร้างขวัญกําลังใจอาจารย์ดีเด่นด้านต่างๆ และมาตรการดําเนินการกรณีที่
อาจารย์ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปิดการประชุมสัมมนาฯ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน



