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กำหนดการอบรม Academic Honesty Online 

“มหาวิทยาลัยในประเทศไทยรวมพลังสร้างบัณฑิตด้วยความสุจริตทางวิชาการ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยจอร์เจีย” สู่มาตรฐานใหม่ในวิชาชีพ  

Thai Universities Join Hands With the University Of Georgia To Build Sustainable 

Academic Honesty  
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 

เวลา  รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร  

08.00 - 09.00 น. -ลงทะเบียน 

-พิธีเปิดการอบรม Opening Ceremony 

- เจ้าหนาท่ีฝ่ายผู้จัด 

- ทีมงานรักสคูล  

09.00 – 10.00 น. 

 (1 ช่ัวโมง) Zoom 

Online 

อภิปรายกลุ่ม : การประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างวิทยากรไทยและวิทยากรต่างประเทศ  

(โดยใช้ Power Point ท่ีแปลอังกฤษเป็นไทย ท้ังชุด) 

- Dr. David Knauft 

- Prof. Phillip C. Griffeth 

- Ms.Courtney Sarah Cullen  

- Peter Shedd 

- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

10.00 – 11.00 น. 

 

 

หัวข้อ : อธิบายให้ความรู้ กระบวนการและดำเนินการเพื่อ

เรียนรู้อย่างไร ทำความเข้าใจกับเรื่องความสุจริตทาง

วิชาการเบ้ืองต้น 

- ศ.นพ. วันชัย วัฒนศัพท์ 

 

 

11.00 - 12.00 น. 

 

อภิปรายกลุ่ม : การใช้การสัมมนาผ่านส่ือออนไลน์ 

(webinar) คร้ังที1่ 

- มุมมองจากระดับโลกในเรื่องความสุจริตทาง

วิชาการ มีประเด็นอะไรบ้าง  ความท้าทายของ

บริบทของนานาชาติในระดับอุดมศึกษา และ

ปัญหาในการวิจัย ในนักศึกษา และสถิติระดับโลก 

- กระบวนการอะไร วธิีการไหนนำไปสู่ความสุจริต

ทางวิชาการหรือ ธรรมาภิบาลทางวิชาการ 

- เกณฑ์เกียรติยศหรือข้อกำหนดจรรยาบรรณคือ

อะไร ได้มาอย่างไร ของมหาวิทยาลัยจอร์เจียและ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย                     

What is  Honor Codes and how do they 

- Dr. David Knauft 

- Prof. Phillip C. Griffeth 

- Ms.Courtney Sarah Cullen 

- ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 
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derive it and use it  

- วัฒนธรรมแห่งความสุจริตทางวิชาการ Academic 

of honesty ในมหาวิทยาลัยจอร์เจียกับ

มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

- การจัดการปัญหาความไม่สุจริตทางวิชาการใน

จอร์เจียต่างหรือเหมือนกับการจัดการในประเทศ

ไทยอย่างไร 

- การใช้ Mc Cabe Survey และ AIRS (Academic 

Integrity Rating System การสำรวจความสุจริต

ทางวิชาการด้วยกระบวนการวิเคราะห์รายงาน) 

13.00 – 17.00 น. 

 

Workshop  

หัวข้อ:  

-   ความสุจริตทางวิชาการในประเทศไทยเป็น

อย่างไร? 

-  การจัดการปัญหาความไม่สุจริตทางวิชาการใน

ประเทศไทยเป็นอย่างไร? 

- นำเสนอตามกลุ่ม 

กลุ่ม 1 

วิทยากรหลัก:ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวจุฑามาศ อนุสุริยา 

นางสาวธัญญาภรณ์ มะลิต้น 

กลุ่ม 2 

วิทยากรหลัก:อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวรวีวรรณ เอกกลาง 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร 

09.00 - 12.00 น. อภิปรายกลุ่ม 

- การจัดให้มีสำนักงานส่งเสริมความสุจริตทาง

วิชาการและการอุทธรณ์ (Office of Academic 

Honesty and Student Appeals) 

- อะไรบ้างคือความไม่สุจริตทางวิชาการ  (What 

counts as dishonesty?) 

- การรายงานความไม่สุจริตทางวิชาการ 

-Dr. David Knauft 

-Prof. Phillip C. Griffeth 

-Ms.Courtney Sarah Cullen 

-ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 
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- ความคาดหวังระหว่างการใช้อารยะสนทนา ใน
เรื่องความสุจริตทางวิชาการ ( What to Expect 

During an Academic Honesty Facilitated 

Discussion 

- การหาข้อตกลงท่ีเป็นไปได้ในกติกาและนโยบาย

เพื่อหาทางออกสู่การพิจารณาโทษท่ีผู้กระทำผิด

ยอมรับและมีความสำนึกรับผิดชอบ 

- Facilitator Checklist ตารางตรวจสอบสำหรับผู้

เอื้อกระบวนการประชุมกลุ่ม 

13.00 – 17.00 น. Workshop 

- อะไรบ้างคือความไม่สุจริตทางวิชาการ  (What 

counts as dishonesty?) 

- การหาข้อตกลงท่ีเป็นไปได้ในกติกาและนโยบาย

เพื่อหาทางออกสู่การพิจารณาโทษท่ีผู้กระทำผิด

ยอมรับและมีความสำนึกรับผิดชอบในสถาบันหรือ

องค์กรเป็นอย่างไร? 

- การรายงานความไม่สุจริตทางวิชาการ เป็น

อย่างไร? (กระบวนการ /ขั้นตอน/ผู้เกี่ยวข้อง) 

-นำเสนอตามกลุ่ม/รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากวิทยากร 

กลุ่ม 1 

วิทยากรหลัก:ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวจุฑามาศ อนุสุริยา 

นางสาวธัญญาภรณ์ มะลิต้น 

กลุ่ม 2 

วิทยากรหลัก:อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวรวีวรรณ เอกกลาง 

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร 

09.00 - 12.00 น. อภิปรายกลุ่ม 

- ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice ) 

- ความเข้าใจถึงปัญหาหลังจากเหตุการณ์ผ่านมา 20 

ปีทบทวนการใช้ยุติธรรมสมานฉันท์ในนโยบาย

ความสุจริตทางวิชาการของมหาวิทยาลัยจอร์เจีย 

- การส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทางวิชาการในช้ัน

เรียนแนวทางปฏิบัติได้ท่ีดีท่ีสุด 

- การนำไปใช้ในรายวิชาการและการสอน 

-ผู้พิพากษา ศาลยุติธรรม กับการใช้

ยุติธรรมสมานฉันท์ Thai Judge/  

-Dr. David Knauft  

-Prof. Phillip C. Griffeth  

-Ms.Courtney Sarah Cullen 

-ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 
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- การมอบหมายงาน 

- การนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 

13.00 – 17.00 น. Workshop 

- กระบวนการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทาง

วิชาการในช้ันเรียนแนวทางปฏิบัติได้ท่ีดีท่ีสุดเป็น

อย่างไร?(การนำไปใช้ในช้ันเรียน การมอบหมาย

งาน การติดตามประเมินผล) 

- นำเสนอตามกลุ่ม/รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก

วิทยากร 

กลุ่ม 1 

วิทยากรหลัก:ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวจุฑามาศ อนุสุริยา 

นางสาวธัญญาภรณ์ มะลิต้น 

กลุ่ม 2 

วิทยากรหลัก:อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวรวีวรรณ เอกกลาง 

 

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/วิทยากร 

09.00 - 12.00 น. อภิปรายกลุ่ม 

- การประเมินผลและวางแผนการติดตามการ

ดำเนินงาน 

- การจัดให้มีคณะกรรมการระหว่างมหาวิทยาลัย

ไทยและUGA และ คณะกรรมการขับเคล่ือนในแต่

ละมหาวิทยาลัย 

- การมีการประสานความร่วมมือ 

-Dr. David Knauft 

-Prof. Phillip C. Griffeth 

-Ms.Courtney Sarah Cullen 

-ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

 

13.00 - 16.00 น. Workshop 

- การวางแผนการติดตามประเมินผลเป็นอย่างไร? 

- การจัดให้มีคณะกรรมการระหว่างมหาวิทยาลัย

ไทยและUGA และ คณะกรรมการขับเคล่ือนในแต่

ละมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร?(ใครควรเข้ามา/จะ

ประสานความร่วมมืออย่างไร?) 

กลุ่ม 1 

วิทยากรหลัก:ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวจุฑามาศ อนุสุริยา 

นางสาวธัญญาภรณ์ มะลิต้น 

กลุ่ม 2 
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 วิทยากรหลัก:อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ 

วิทยากรผู้ช่วย: 

นางสาวรวีวรรณ เอกกลาง 

16.00 - 17.00 น. อภิปรายกลุ่ม 

-สรุปและนำเสนอตามกลุ่ม 

-รับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากวิทยากร 

 

-Dr. David Knauft 

-Prof. Phillip C. Griffeth 

-Ms.Courtney Sarah Cullen 

-ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ 

 

17.00 น. 
 

การปิดอบรม 
อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยและ 

มหาวิทยาลัยจอร์เจีย 

 

 

 

 


