สรุปรายงานการประชุมสัญจรของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ภาพรวมของการประชุมสัญจรฯ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประจามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.จ.ม.) จัดกิจกรรมการประชุมสัญจร
ไปยังคณะหน่วยงานหรือเทียบเท่าเพื่อเยี่ยมชมการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดถึงรับฟัง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆในการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณร่วมกับผู้บริหารของคณะหน่วยงาน ซึ่งเมื่อ
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ก.จ.ม. ได้จัดประชุมสัญจรไปยังคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการ
ต้ อนรั บ จาก คณบดี คณะผู้ บ ริ ห าร และคณะกรรมการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นให้ บุ คลากรประพฤติ ปฏิ บั ติ ตาม
จรรยาบรรณ ประจาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นอย่างดียิ่ง ก่อนเริ่มการประชุมร่วมกัน คณะผู้บริหารได้นาคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเยี่ยมชมห้องสมุดของคณะเกษตรศาสตร์ โดยคณะฯได้ปรับปรุงห้องสมุดขึ้นใหม่ เพื่อตอบสนองการทางาน
ของผู้ใช้บริการมากขึ้น ซึ่งจะเน้นการจัดบรรยากาศของห้องสมุดไปในแนวทางที่เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ มีการจัดสรรพื้นที่ในการให้บริการโดยเพิ่มพื้นที่ในการ
อ่านหนังสือ และแบ่งพื้นที่ในการพบปะสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความคิดและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ
มีห้องสัมมนาหรือห้องประชุมกลุ่มย่อยไว้คอยบริการเพื่อตอบสนองความต้องการในการทางานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้
ยังมี e-book และ e-journal ให้นักศึกษาหรือผู้ใช้บริการได้ค้นคว้าหรือใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่อีกด้วย
จากนั้นได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับฟังรายงานผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะฯใน
รอบปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา และร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งาน รวมถึ ง อุ ป สรรคปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆประกอบด้วยคณะผู้บริหารของคณะฯ ในการนี้ ดร.เตช บุนนาค ประธาน ก.จ.ม. ได้กล่าวถึงนโยบาย
ในการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในระดับคณะหน่วยงาน
ซึ่งถือเป็นกลไกที่สาคัญในการนานโยบายการส่งเสริมจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยสู่การขับเคลื่อนให้สามารถเข้าถึง
การปฏิบัติในระดับคณะหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหลักการสาคัญที่ ก.จ.ม. พยายามผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณฯได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของคณะเกษตรศาสตร์
ที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
การประชุมร่วมกันและรับฟังผลการดาเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านจรรยาบรรณ
๑.๑ ข้อมูลทั่วไปพอสังเขปของคณะเกษตรศาสตร์
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ได้รับชมวีดิทัศน์แนะนาคณะเกษตรศาสตร์ โดยคณะฯมีการแบ่งสาย
งานออกเป็นภาควิชาต่างๆ ๕ ภาควิชา ได้แก่
(๑) ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร เป็นการรวม ๕ สาขาวิชา เข้าด้วยกัน คือ
 สาขาวิชากีฏวิทยา เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับสัตว์ประเภทแมลง
 สาขาวิชาโรคพืชวิทยา หาความเกี่ยวพันกับระบบเกษตรกรรม ทั้งด้านศัตรูพืช การ
นามาใช้ประโยชน์ การจัดการ การอนุรักษ์ การประยุกต์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ค้นคว้าหาสาเหตุและปัจจัยของการ
เกิดโรคที่ทาลายผลผลิตทางการเกษตร และหนทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

๒
สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการวิเคราะห์สภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้าเพื่อใช้ในการทาการเกษตร เรียนรู้นาเทคโนโลยีมาเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาสภาพ
ทรัพยากร
 สาขาวิชาพืชไร่ ศึกษาค้นคว้าพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์เทคนิค วิธีการเพาะปลูกที่ให้ผล
ผลิตคุ้มค่าการลงทุน ตลอดจนการศึกษาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
 สาขาวิ ช าพื ช สวน ศึ ก ษาจั ด การระบบพื ช สวน
ส่ งเสริมการบารุง พันธุ์ และการ
ขยายพันธุ์ ระบบการ จัดการผลผลิตของพืชสวนทุกชนิด
(๒) ภาควิชาสัตวศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าวิทยาการด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยการบารุงพันธุ์
การขยายพันธุ์ การดูแลเรียนรู้หลักโภชนศาสตร์เพื่อการเพิ่มผลผลิต ตลอดจนการจัดการผลผลิตและการแก้ไขปัญหา
ในการเลี้ยงสัตว์
(๓) ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร เป็นภาควิชาที่มีบทบาทสาคัญของระบบ เกษตรกรรมในปัจจุบัน
เพื่อที่จะรับและถ่ายทอดเทคนิควิธีที่เหมาะสมผ่านสื่อต่างๆไปยังเกษตรกร ให้เกิดความรู้ความสามารถในการผลิต
(๔) ภาควิ ชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร เป็ นการศึ กษาที่ มุ่ งเน้ นในด้ านการจั ดการทรั พยากร
การเกษตร ทั้งในระบบธุรกิจและระบบสหกรณ์ น าวิทยาการที่ใช้ วิเคราะห์การตลาดมาเพื่อประเมินผลตอบแทนต่อ
เกษตรกรและผู้ผลิต
(๕) ภาควิชาประมง เป็นการศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวกับสัตว์น้า การเพาะเลี้ยง ศึกษาสภาพแวดล้อม
คุณภาพน้าที่มีผลต่อสัตว์น้า
๑.๒ ผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของคณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ได้รายงานผลการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
โดยมีการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรภายในสังกัดทุกระดับ ดังนี้
๑) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ website,
social line
๒) กิจกรรมโครงการด้านจรรยาบรรณ ดังนี้
 บรรยายในหัวข้อ จรรยาบรรณสาคัญไฉน? โดยวิทยากร ผศ.ปิ่นปินัทธ์ เผือกพันธ์
 โครงการอบรมศีลธรรมของบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณต่อตนเอง
 โครงการทาบุญประจาปี
 โครงการ KM เรื่องการเงินเพื่อป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
 โครงการผู้ เกษียณอายุราชการ เพื่อให้เกิดขวั ญและกาลั งใจและเห็นความส าคัญและให้
ความเคารพผู้อาวุโส ซึง่ เป็นการเสริมสร้างจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
 โครงการให้บริการวิชาการทางสังคม มีศูนย์การเรียนรู้ใหม่ๆสอดคล้องกับภารกิจการอุทิศ
เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการเสริมสร้างจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่อุทิศตนในการทางานจนได้รั บ
ยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่างต่อนักศึกษาและเพื่อนร่วมงาน


๓
๑.๓ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน
คณะกรรมการจรรยาบรรณฯมี ค วามรู้ สึ ก ยิ น ดี แ ละขอขอบคุ ณ คณบดี ผู้ บ ริ ห าร รวมถึ ง
บุคลากรของคณะฯทีไ่ ด้ให้ความสาคัญและช่วยเหลือการดาเนินงานด้านจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย มาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ มีประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับ การกาหนดแนวทางหรือ
มาตรการอย่างไรในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายผู้สอนที่มีความสนใจ ความตั้งใจ และทุ่มเทอุทิศใน
ด้านการสอนอย่างเต็มที่เพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายงานวิชาการต่อไปได้ด้วย
สรุปรายงานโดย ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.ม.
งานจรรยาบรรณ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

