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สารบัญ  
ขอมูลพ้ืนฐานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

 
    หนา 
สวนท่ี ๑ นโยบาย แผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยวิชาชีพอาจารยของคณะ 1 
 - รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะ  ภาระหนาท่ี 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือทําหนาท่ีในการสงเสริม 
สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

 

 - จํานวนครั้งของการประชมุ ๘ 
สวนท่ี ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนบัสนุนอาจารยใหปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมสรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
๙ 

สวนท่ี ๓ ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารย มก. และเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก ๑๔ 
สวนท่ี ๔ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และ/หรือ การไดรับขอรองเรียนเก่ียวกับการไม  

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและข้ันตอนการดําเนินการของคณะ  
กรณีไดรับขอรองเรียนตางๆ 

๑๕ 

สวนท่ี ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ ๑๖ 
   

ภาคผนวก  
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําคณะ   

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ 
- เกณฑการประเมินเพ่ือคัดเลือกอาจารยดีเดน และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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ขอมูลพ้ืนฐานของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 

รายงานขอมูลสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
แนวทางดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี ๑ นโยบาย แผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ประวัติ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้งคณะ
ศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2547 และในป พ.ศ. 2550 คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” 
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 ซ่ึงการเปลี่ยนชื่อและปรับ
โครงสรางการแบงสวนหนวยงานภายในครั้งนี้ ทําใหคณะฯ มีหนวยงานภายในท้ังสิ้น 6 หนวยงาน 
ประกอบดวย สํานักงานเลขานุการ ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   
ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 คณะฯ มีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอนทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในหลักสูตร         
ท่ีเปดสอนของคณะฯ เอง และใหบริการรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับนิสิตคณะตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน      
ท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี้ 
 ในป พ.ศ. 2522 คณะฯ เคลื่อนยายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร - เกษตร ชั้นปท่ี 3 – 4 จากคณะ
ศึกษาศาสตร มาเรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน เปนปแรก   

พ.ศ. 2523  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา 

พ.ศ. 2541  เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ) 
พ.ศ. 2543  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร 
พ.ศ. 2544  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  

(หลักสูตร 4 ป) 
พ.ศ. 2547  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตร 5 ป) 
พ.ศ. 2548  คณะฯ ไดรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  

มาเปดสอนท่ีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน  
พ.ศ. 2549  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขา  วิชาพล

ศึกษา 
พ.ศ. 2550  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  

(หลักสูตร 4 ป) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
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 พ.ศ. 2551  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (หลักสูตร 5 ป)  
โดยจําแนกเปน 4 สาขา  ไดแก สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา, สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา, 
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
 พ.ศ. 2552  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ) 
 พ.ศ. 2553  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร  ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู  
 พ.ศ. 2555  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู  โดยจําแนกเปน 4 สาขา  ไดแก สาขาคณิตศาสตร
ศึกษา, สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา, สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

ปจจุบันคณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น 7 หลักสูตร จําแนก
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร 

ในปการศึกษา 2554  คณะฯ มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวม 154 คน  จําแนก
เปนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 46 คน  สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร 44 คน และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา 64 คน   

การบริหารจัดการนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
วิทยาเขตกําแพงแสน มีผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

• พ.ศ. 2522–2527 บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีฝายกําแพงแสน”  ดังนี้ 
- นายสมมาตร ชื่นอ่ิม  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2522 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 

2525  

- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2525 ถึงวันท่ี 24 

ธันวาคม 2527 

• พ.ศ. 2527–2535 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย
   สงวน แกวมรกต ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2527 ถึงวันท่ี 7 มิถุนายน 2535 

• พ.ศ. 2535–2541 บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” ดังนี้ 
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.พีรพงศ ทิพนาค  ดํารงตําแหนงต้ังแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2535 ถึง

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2538 

- รองศาสตราจารยอุดร รัตนภักดิ์  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2538 ถึงวันท่ี 7 

มิถุนายน 2539   

- รองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันท่ี 20 

มิถุนายน 2541 

• พ.ศ. 2541-2545 บริหารงานโดย “รองคณบดีกําแพงแสน” โดยมี รองศาสตราจารยบรรจบ 
   ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2541 ถึงวันท่ี 20 มิถุนายน 2545  
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• พ.ศ. 2545-2547 บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี รองศาสตราจารย
  บรรจบ ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 21 มิถุนายน 2545 ถึงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2547 

• พ.ศ. 2547-2548 รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รองศาสตราจารย ดร.ธงชัย มาลา  
รักษาราชการแทนคณบดี คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน  ระหวางวันท่ี 23 พฤศจิกายน 
2547 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2548 

• พ.ศ. 2548–2552 บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน” และ “คณบด ี        
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รองศาสตราจารยอุดร รัตนภักดิ์  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี 14 
มิถุนายน 2548 ถึงวันท่ี 13 มิถุนายน 2552 (คณะฯ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2550 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2550  ใหเปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน เปนคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตั้งแตวันท่ี 24 กันยายน 2550 เปนตนมา)  
 ปจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใตการกํากับดูแลของ รองศาสตราจารยบรรจบ ภิรมยคํา  คณบด ี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 4 ป  ตั้งแตวันท่ี 14 มิถุนายน 2552 ถึง
วันท่ี 13 มิถุนายน 2556  มีหนวยงานภายในคณะฯ 6 หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการคณะ ภาค
วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ภาควิชาครุศึกษา ศูนยวิจัยและบริการ
วิชาการและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา โดยรับผิดชอบภาระงานตางๆ ดังนี้  

สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รับผิดชอบงานธุรการและอํานวยการ
ดานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานดานตางๆ ของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

1. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และ 
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา และ               
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร (หลักสูตร 5 ป) ในป 2550 มีการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน และในปการศึกษา 2552 ไดเปดการเรียน
การสอนระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ) 

2. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพลศึกษา                   
จํานวน 2 หนวยกิต  ในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ของวิทยาเขตกําแพงแสน  และการผลิตบัณฑิต                      
ทางการศึกษาในสาขาพลศึกษา ซ่ึงเปนหลักสูตร 5 ป และในป 2550 มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตรีหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต (การจักการเรียนรู) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 

3. ภาควิชาครุศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร 
ซ่ึ ง เป นหลั กสู ต รทางการศึกษา ข้ัน พ้ื นฐาน  5 ป  และในป  2550  มีการจัดการเรียนการสอน                               
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา
และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา  

4. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ สงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาศึกษาศาสตรและ            
พัฒนศาสตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 

5. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
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โดยมีวัต ถุประสงค  เพ่ือพัฒนาการศึกษา วิจัย ทดลองทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา                      
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพในชนบท อีกท้ัง เนนสถานท่ีสําหรับฝกปฏิบัติงานของ
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการปฏิบัติงานทดลองวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติการสอน 
สาธิตและเผยแพรผลงานทางการศึกษา 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ปรัชญา 
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนศาสตรแหงการพัฒนามนุษย สูสังคมอุดมปญญา 

ปณิธาน 
        ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญา พัฒนาองคความรูดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ
วิชาชีพและสังคม 

วิสัยทัศน 
        คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนหนวยงานชั้นนําทางการศึกษา เพ่ือพัฒนามนุษยสูสังคมตาม
มาตรฐานสากล 
พันธกิจ  
 1. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีมีความรู
ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม ตามมาตรฐานสากล  
 2. วิจัย พัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ ดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหทันตอ การ
เปลี่ยนแปลงดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
 3. สงเสริมอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาไทย และ
สิ่งแวดลอม 
 4. ส ร าง เค รื อข ายความ ร วม มื อ กับ องค กรต า งๆ  ในการ พั ฒ นาด าน ศึกษ าศาสตร และ                 
พัฒนศาสตร  ใหกับสังคมและประเทศชาติ  
 5. สงเสริม สนับสนุนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัย
และพัฒนาการศึกษา ใหมีศักยภาพในการเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู และเปน โรงเรียนตนแบบ
ทางดานการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน  

วัตถุประสงค  
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก  ท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม  เพ่ือสรางสรรค พัฒนาสังคม 
2. ศึกษาคนควาวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
3. บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของสังคม และประเทศชาติ  
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
5. เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร และวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวของ    
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รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครู
ในระดับคณะ ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือทําหนาท่ีในการสงเสริม 
สนับสนุนและติดตามการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ประกอบดวย 
 

 ๑.  คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร   ท่ีปรึกษา 
 ๒.  รองคณบดีฝายบริหาร      ท่ีปรึกษา 
 ๓.  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ    ท่ีปรึกษา 
 ๔.  รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา    ท่ีปรึกษา 
 ๕.  รองคณบดีฝายวิชาการ      ประธานกรรมการ 
 ๖.  รองคณบดีฝายกิจการนิสิต     กรรมการ 
 ๗.  หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  กรรมการ 
 ๘.  หัวหนาภาควิชาครุศึกษา     กรรมการ 
 ๙.  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา    กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 
      วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
 ๑๑. ประธานคณะกรรมการการศึกษา    กรรมการ 
 ๑๒. ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชพีคร ู  กรรมการ 
 ๑๓. ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม   กรรมการ 
      และการใหคําปรึกษา 
 ๑๔. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๕.  หัวหนางานบริการการศึกษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 ๑๖. นายศุภชัย  ทองดอนเหมือน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ี 
 ๑.  กําหนดนโยบายและการจัดทําแผนสงเสริม สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๒.  กําหนดนโยบายและจัดทําแผนสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตทุกสาขาวิชา และครูพันธุ
ใหมใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการจัดการเรียนรู ภาษาและเทคโนโลยี 
 ๓.  กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 ๔.  พิจารณาอาจารยดีเดนและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 ๕.  พิจารณาการดําเนินการกรณีบุคลากรไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย 
เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ๖.  ประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรม
สรางเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 
 ๗.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 
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  จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและ
สงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ ท่ีผานมา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕)  มีรายละเอียดดังนี้ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรไดมีการประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและ
สงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต จํานวน ๒ ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๔ เม่ือวันศุกรท่ี  ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ 

2. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 
ครั้งท่ี  ๒/๑๕๕๔ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ 
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สวนท่ี ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตาม 
  จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

บุคลากรดีเดนสายวิชาการ 
ดานการเรียนการสอน 

ไมมีผูไดรับการคัดเลือก 
 
 
 

บุคลากรดีเดนสายวิชาการ 
ดานการวิจัย 

 
 

บุคลากรดีเดนสายวิชาการ 
ดานการบริการวิชาการ 
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บุคลากรดีเดนสายวิชาการ 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 

บุคลากรดีเดนสายวิชาการ 
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต 
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สรุปผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กจิกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ลําดับ
ที ่

งาน/โครงการ วัตถุประสงค 
งบ 

ประมาณ 

ดัชนีชี้วดั
ความสําเร็จ
ของโครงการ 

ผลการดําเนนิงาน ประโยชนที่ไดรบั 

1 การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปการศึกษา 
2554 

กําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป 

งบประมาณ
ท่ีไดรับจาก
การอนุมัติ 
1,000 
บาท 

แผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

ไดแผนปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2554 

ใชในการดําเนินงาน 
ติดตามประเมินผล
ตามตัวช้ีวัดตางๆ 

2 โครงการรณรงคการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร 

เพ่ือสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล 

งบประมาณ
ท่ีไดรับจาก
การอนุมัติ - 
บาท 

คณาจารยรอย
ละ 80 มีความ
เขาใจ 

- ประชาสัมพันธจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผานทาง www.edu.kps.ku.ac.th   
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร                    

คณาจารยมีความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

3 โครงการสัมมนา
อาจารยท่ีปรึกษา 

เพ่ือสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล 

งบประมาณ
ท่ีไดรับจาก
การอนุมัติ 
10,000 
บาท 

จํานวนอาจารย
ท่ีเขารวม 

- มีการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย 
- โครงการสัมมนาอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยท่ีปรึกษานิสิต และ
อาจารยผูสอนคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรประจําปการศึกษา
๒๕๕๕ 

1. อาจารยท่ีปรึกษามี
ความเขาใจถึง
แนวทางในการให
คําปรึกษานิสิตในดาน
ตางๆ 

        2. อาจารยท่ีปรึกษา
เขาใจถึงการติดตาม
การใหคําปรึกษาของ
คณะฯ 

          3. ทําใหทราบปญหา
ของนิสิตท่ีมาปรึกษา 

4 กิจกรรมเชิดชูเกียรติ เพ่ือยกยองคณาจารย
ท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับ 

งบประมาณ
ท่ีไดรับจาก
การอนุมัติ 
10,000 
บาท 

จํานวนผูท่ี
ไดรับการเชิดชู
เกียรติ 

เชิดชูเกียรติอาจารยดีเดนคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมี            
จํานวน 4 ราย ไดแก  
1. ดานการเรียนการสอน  
    ไมมีผูไดรับการคัดเลือก 

สงเสริมใหคณาจารย
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

        2. ดานบริการวิชาการ  
    รศ.ดร.ประสงค  ตันพิชัย 

  

        3. ดานการวิจัย  
    ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง  

  

        4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
    ผศ.สานิตย  รัศมี 

  

        5. ดานกิจการนิสิต  
    อาจารยนิรันดร ยิ่งยวด 
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ลําดับ
ที ่

งาน/โครงการ วัตถุประสงค 
งบ 

ประมาณ 

ดัชนีชี้วดั
ความสําเร็จ
ของโครงการ 

ผลการดําเนนิงาน ประโยชนที่ไดรบั 

5 การประเมินการเรียน
การสอนของนิสิตและ
อาจารย 

1. เพ่ือกระตุนให
ผูเกี่ยวของกับการ
ประเมินผลการเรียน
การสอนดําเนินการ
ตามกําหนดเวลา                            

 -  1.มีการ
ประเมินการ
เรียนการสอน
ครบถวนทุก
รายวิชา           

มีผลการประเมินครบถวนทุกรายวิชา 
(ตามรายละเอียดท่ีภาควิชา) 

คณาจารยนําผลการ
ประเมินไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

    2. เพ่ือทราบผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย 

  2. รายงานผล
การประเมิน
การเรียนการ
สอน 

    

6 การสรุปผลการสง
คะแนนปลายภาค 

เพ่ือใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย 

- 

รายงานการสง
คะแนนตาม
กําหนดเวลา 

การสงผลคะแนนสอบเปนไปตามเวลา
กําหนดทุกรายวิชา  

คณาจารยสามารถสง
คะแนนตาม
กําหนดเวลา 

7 งานรวบรวมสรุปผลการ
ประเมินการปฏบัิติงาน
ของอาจารย (ประเมิน
โดยผูบังคับบัญชา) 

เพ่ือทราบผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย 

- 

รายงานสรุปผล
การประเมิน 

การประเมินการปฏิบัติงานโดย
ผูบังคับบัญชาทุกคน 
(ตามรายละเอียดท่ีภาควิชา) 

คณาจารยนําผลการ
ประเมินไปใชในการ
พัฒนาตนเอง 

8 งานติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา
ซ่ึงจัดโดยหนวยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือทราบผลการเขา
รวมประชุมสัมมนา 

- รายงานสรุปผล
การเขารวม
กิจกรรม
ประชุมสัมมนา 

ไดรับขอมูลการเขารวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนาของอาจารยจากทุก
ภาควิชา (ตามเอกสารท่ีแนบ) 

เปนฐานขอมูลในการ
พัฒนาอาจารย 

9 โครงการคัดเลือก
อาจารยดีเดน 

1. เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจของอาจารยท่ี
ปฏิบัติตาจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย   
2. เพ่ือเปนแบบอยาง
ท่ีดีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

- ผลการคัดเลือก
อาจารยดีเดน
ดาน
จรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย 

ดําเนินการคัดเลือกอาจารยดีเดนดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
(รายละเอียดดังแนบในภาคผนวก) 

 - เปนขวัญและกําลังใจ
ของอาจารยในการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
มีแบบอยางท่ีดีในการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
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ลําดับ
ที ่

งาน/โครงการ วัตถุประสงค 
งบ 

ประมาณ 

ดัชนีชี้วดั
ความสําเร็จ
ของโครงการ 

ผลการดําเนนิงาน ประโยชนที่ไดรบั 

10 การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานสงเสริมและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย 

1. เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ         

- รายงานผลการ
ติดตามฯ 

มีการติดตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย คณะศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร  1 ครั้ง 

การดําเนินงานเปนไป
ตามแผน 

  2. เพ่ือแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ    

      

  3. เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

      

11 สรุปผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงาน
ประจําป 

1. เพ่ือติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ          

งบประมาณ
ท่ีไดรับจาก
การอนุมัติ 
3,000 
บาท 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
แนวทางการ
พัฒนา 

1. มีการติดตามผลการดําเนินงาน นําแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงมาใช
ในการดําเนินงานใน
รอบปถัดไป 

  

2. เพ่ือแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ    

2. มีการประชุมจัดทําผลสรุปการ
ดําเนินงานประจําป (รายงาน
ประจําป) 

  

3. เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติตาจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย   
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สวนท่ี ๓  การคัดเลือกอาจารยดีเดนสายวิชาการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย 
   เกษตรศาสตร 
             การคัดเลือกอาจารยดีเดนสายวิชาการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะศึกษาศาสตร 
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๔ ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังนี ้

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต         
ไดดําเนินการ ดังนี้ 

ตามบันทึกท่ี ศธ 0513.20103(3)/ว 1056 งานบริการการศึกษา กองบริการการศึกษา 
(กําแพงแสน)  ขอใหคณะฯพิจารณาดําเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ เพ่ือประกาศเกียรติคุณใน 
วันสถาปนาวิทยาเขตกําแพงแสน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ไดพิจารณาดําเนินการคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆ ตามรายละเอียดและวิธีการประเมินท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดกําหนด           
โดยแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

ดาน ช่ือ – สกุล 

การเรียนการสอน - 

บริการวิชาการ รองศาสตราจารย ดร.ประสงค  ตันพิชัย 

การวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรีสวนแตง 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผูชวยศาสตราจารยสานิตย  รศัมี 
การมีสวนรวมในกิจการนิสิต อาจารยนิรันดร   ยิ่งยวด 
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สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรค และ/หรือการไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับ 
การไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
 

ปญหาอุปสรรค
ของคณะในการ

ดําเนินงาน 

จํานวนอาจารย
ในสังกัดท่ีมีขอ
รองเรียน (คน) 

ไดรับขอรองเรียนจาก
(ผูปกครอง/นิสิต/

บุคลากรภายนอก ฯลฯ) 

ไดรับขอ
รองเรียนใน

เรื่องใด 
(โปรดระบุ) 

วิธีการและ
ข้ันตอนท่ีคณะ
ดําเนินการกรณี

ไดรับขอรองเรียน 

มาตรการ
ลงโทษ 

            

            

ไมมีขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
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สวนท่ี 5 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตาม  
   จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศกึษา ๒๕๕4 

1. กําหนดใหมีการติดตามการดําเนินการตามแผนงานอยางตอเนื่อง 

2. แตงตั้งคณะกรรมการโดยใหผูมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในแผนงานมาเปนคณะกรรมการ 

เชน รองคณบดีฝายวิชาการ รองคณบดีฝายกิจการนิสิต หัวหนาภาควิชาตางๆ และประธานศูนยคุณธรรม

จริยธรรม เพ่ือกําหนดนโยบายและแผนงานในการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานตอไป 
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ภาคผนวก 
 

- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําคณะ   
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ 
- เกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือกอาจารยดีเดน และหลักฐานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 


