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สารบัญ
ขอมูลพื้นฐานและการดําเนินงานของหนวยงาน

หนา
สวนที ่๑ นโยบาย แผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยวิชาชีพอาจารยของคณะ ๑

- รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะ ภาระหนาที่
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับคณะเพื่อทําหนาที่ในการสงเสริม
  สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

๖

- จํานวนครั้งของการประชุม ๗
สวนที่ ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พรอมสรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
๗

สวนที ่๓ ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารย มก. และเกณฑที่ใชในการคัดเลือก ๑๒
สวนที่ ๔ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และ/หรือ การไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและขั้นตอนการดําเนินการของคณะ กรณีไดรับขอรองเรียนตางๆ
๑๖

สวนที่ ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในรอบปการศึกษา ๒๕๕๖ ๑๖

ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําคณะ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
- เกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือกอาจารยดีเดน และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



๑

ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน

รายงานขอมูลสรุปเกี่ยวกับการดําเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
แนวทางดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ ๑ นโยบาย แผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมา พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้ง             
คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 
๒๕๔๗ และในป พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะฯ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร”        
ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ ซึ่งการเปลี่ยนชื่อและปรับ
โครงสรางการแบงสวนหนวยงานภายในครั้งนี้ทําใหคณะฯ มีหนวยงานภายในทั้งสิ้น ๖ หนวยงาน ประกอบดวย   
สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะฯ มีหนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในหลักสูตร         
ที่เปดสอนของคณะฯ เอง และใหบริการรายวิชาพื้นฐานสําหรับนิสิตคณะตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี้

ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะฯ เคลื่อนยายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร-เกษตร ชั้นปที่  ๓-๔ จากคณะ
ศึกษาศาสตร  มาเรียนที่วิทยาเขตกําแพงแสน เปนปแรก  

พ.ศ. ๒๕๒๓  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ 
พัฒนาการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๑  เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. ๒๕๔๓  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร
พ.ศ. ๒๕๔๔  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตร ๔ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๗  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร (หลักสูตร ๕ ป)
พ.ศ. ๒๕๔๘  คณะฯ ไดรับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 

มาเปดสอนที่คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน
พ.ศ. ๒๕๔๙  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร และสาขาวิชาพลศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐  เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (หลักสูตร 

๔ ป) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน



๒

พ.ศ. ๒๕๕๑  เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (หลักสูตร ๕ ป)  โดย
จําแนกเปน ๔ สาขา  ไดแก สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา, สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา  
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๒  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)

พ.ศ. ๒๕๕๓  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ หลักสูตร  ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

พ.ศ. ๒๕๕๕  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  โดยจําแนกเปน ๔ สาขา  ไดแก สาขาคณิตศาสตร
ศึกษา  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา โดยในป
การศึกษา ๒๕๕๕ ไดขอชะลอการเปดรับสาขาวิทยาศาสตรศึกษาไว และไดทําการเปดสอนในปการศึกษา 
๒๕๕๖

ปจจุบันปการศึกษา ๒๕๕๖ คณะฯ มีหลักสูตรที่เปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ทั้งสิ้น 
๗ หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๓ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๔ หลักสูตร 
ดังนี้

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ปจจุบันมีนิสิตตกคาง ๓ คน และงดรับนิสิตใหม)

๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา  

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู (ปจจุบันมีนิสิตตกคาง ๒ คน และงดรับนิสิตใหม)

๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน

ในปการศึกษา ๒๕๕๕  คณะฯ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๓๔ คน จําแนกเปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒๑๗ คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๗ คน จําแนกเปนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน ๓๑ คนสาขาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน ๓๖ คน  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จํานวน ๔๑ คน สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
จํานวน ๓๔ คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน ๗๒ คน 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน ๑ คน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ



๓

สอนคณิตศาสตร จํานวน ๒ คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
จํานวน ๑๔ คน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู จํานวน ๒ คน และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฏีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน ๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และโครงการ ศศม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และชุมชน) ภาคพิเศษ)

การบริหารจัดการนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน มีผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้

 พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๗ บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีฝายกําแพงแสน”  ดังนี้
- นายสมมาตร ชื่นอิ่ม  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ 

- นายไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๒๗

 พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๓๕ บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี ผศ.สงวน แกวมรกต       
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๕

 พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๑ บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” ดังนี้
- ผศ.ดร.พีรพงศ ทิพนาค  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๘

- รศ.อุดร รัตนภักดิ์  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙  

- รศ.บรรจบ ภิรมยคํา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑

 พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๕ บริหารงานโดย “รองคณบดีกําแพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมยคํา             
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๕ 

 พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๗ บริหารงานโดย “รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร” โดยมี รศ.บรรจบ ภิรมยคํา     
ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘ รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รศ.ดร.ธงชัย มาลา  รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน  ระหวางวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

 พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๒ บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน” และ “คณบดี         
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักดิ์  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘  
ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ (คณะฯ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐  ใหเปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนมา) 



๔

ปจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใตการกํากับดูแลของ รศ.บรรจบ ภิรมยคํา  คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป  ตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๖ มีหนวยงานภายในคณะฯ ๖ หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ภาควิชาครุศึกษา ศูนยวิจัยและบริการวิชาการและโรงเรียนสาธิต
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยรับผิดชอบภาระงาน
ตางๆ ดังนี้

๑. สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รับผิดชอบงานธุรการและอํานวยการ
ดานงานบริหารทั่วไปเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานดานตางๆ ของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๒. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และ การ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา และศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร (หลักสูตร ๕ ป) ในป ๒๕๕๐ มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน และในปการศึกษา ๒๕๕๒ ไดเปดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)

๓. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพลศึกษา จํานวน ๒
หนวยกิต ในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ของวิทยาเขตกําแพงแสน และการผลิตบัณฑิต ทางการศึกษาในสาขา
พลศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตร ๕ ป และในป ๒๕๕๐ มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (การจักการเรียนรู) สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

๔. ภาควิชาครุศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานทางการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร
ซึ่ง เปนหลักสูตรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ ป และในป ๒๕๕๐ มีการจัดการเรียนการสอน                            
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู) สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา
และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

๕. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ สงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม

๖. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
โดยมีวัตถุประสงค  เพื่ อพัฒนาการศึกษา วิจัย  ทดลองทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา                      
หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพในชนบท อีกทั้ง เนนสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติงานของ
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการปฏิบัติงานทดลองวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการสอน 
สาธิตและเผยแพรผลงานทางการศึกษา



๕

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ปรัชญา
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนศาสตรแหงการพัฒนามนุษย สูสังคมอุดมปญญา

ปณิธาน
      ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณดวยคุณธรรม ปญญา พัฒนาองคความรูดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ
วิชาชีพและสังคม

วิสัยทัศน
      คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนหนวยงานชั้นนําทางการศึกษา เพื่อพัฒนามนุษยสูสังคมตาม
มาตรฐานสากล

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่มีความรู

ความสามารถคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม ตามมาตรฐานสากล
๒. วิจัย พัฒนาวิชาการและบริการวิชาการ ดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหทันตอ การ

เปลี่ยนแปลงดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
๓. สงเสริมอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปญญาไทย และ

สิ่งแวดลอม
๔. สรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆ ในการพัฒนาดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ใหกับ

สังคมและประเทศชาติ
๕. สงเสริม สนับสนุนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัย

และพัฒนาการศึกษา ใหมีศักยภาพในการเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู และเปน โรงเรียนตนแบบ
ทางดานการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

วัตถุประสงค
๑. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อสรางสรรค พัฒนาสังคม
๒. ศึกษาคนควาวิจัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ
๓. บริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของสังคม และประเทศชาติ
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา และอนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
๕. เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ



๖

   - รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะ ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการระดับคณะเพื่อทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ประกอบดวย
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่ปรึกษา
๒. รองคณบดีฝายบริหาร ที่ปรึกษา
๓. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษา
๔. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษา
๕. รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานกรรมการ
๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
๗. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
๘. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ
๙. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
๑๐. อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๑. ประธานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการ
๑๒. ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
๑๓. ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรรมการ

และการใหคําปรึกษา
๑๔. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กรรมการและเลขานุการ
๑๕. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๖. นางสาวผจงจิต  มวงพารา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. กําหนดนโยบายและการจัดทําแผนสงเสริม สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตทุกสาขาวิชา และครูพันธุใหม

ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการจัดการเรียนรู ภาษาและเทคโนโลยี
๓. กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔. พิจารณาอาจารยดีเดนและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๕. พิจารณาการดําเนินการกรณีบุคลากรไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย เสนอ

ตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาดําเนินการตอไป
๖. ประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมสราง

เสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
๗. งานอื่นๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย



๗

   - จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผานมา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) มี
รายละเอียดดังนี้

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาตร จํานวน ๓ ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่  ๕ กันยายน ๒๕๕๕

๒. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งที่  
๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๓. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งที่  
๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(ทั้งนี้ไดสําเนารายงานการประชุมแนบไวในภาคผนวก)

สวนที่ ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตาม
 จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 และสรุปผลการดําเนินงานมีรายละเอียดแสดงตามตารางที่แนบมาพรอมนี้



๘

สรุปผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ

โครงการ
ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

๑ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

สรุปแผนปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนฯ

กําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป

- แผนปฎิบัติงานประจําป ก.ย.๕๕ ไดแผนปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

ใชในการดําเนินงาน ติดตาม
ประเมินผลตามตัวชี้วัดตางๆ

๒ การรณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

๑. รณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๒. แจงที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรรับทราบ    

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล

- คณาจารยรอยละ ๘๐ มี
ความเขาใจ

ก.ย. ๕๕ -
มี.ค. ๕๖

ประชาสัมพันธจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผานทาง
http://www.edu.kps.ku.ac.th/co
nduct.html

เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานสงเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

๓ งานติดตามการประเมิน
การเรียนการสอนของ
นิสิตและอาจารย

๑.แจงกําหนดการประเมิน
การเรียนการสอนให
คณาจารยและนิสิตทราบ

๑.เพื่อกระตุนให
ผูเกี่ยวของกับการ
ประเมินผลการเรียน
การสอนดําเนินการ
ตามกําหนดเวลา

- ๑.มีการประเมินการเรียน
การสอนครบถวนทุก
รายวิชา

ส.ค. ๕๕ , 
ก.พ. ๕๖

มีผลการประเมินครบถวนทุกรายวิชา
(http://www.edu.kps.ku.ac.th/q
a/TQF.htm#top)

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน

๒.ติดตามการประเมินผล
การเรียนการสอน

๒.เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของอาจารย

๒.รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอน

๔ รวบรวมสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอาจารย
(ประเมินโดยผูบังคับบัญชา)

ติดตามและรวบรวมผล
การปฏิบัติงาน

เพือ่ทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย

- รายงานสรุปผลการประเมิน ส.ค.๕๕ , 
ก.พ.๕๖

การประเมินการปฏิบัติงานโดย
ผูบังคับบัญชาทุกคน

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาตนเอง

๕ โครงการคัดเลือกอาจารย
ดีเดน

พิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑที่

๑. เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจของอาจารย

- ผลการคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานจรรยาบรรณ

ก.ย.๕๕ กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป
ดานการเรียนการสอน
- ผศ.ดร. ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล

๑. เปนขวัญและกําลังใจของ
อาจารยที่ปฏิบัติตาม



๙

ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

คณะกรรมการกําหนด ที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๒.เพื่อเปนแบบอยางที่
ดีในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

วิชาชีพอาจารย ดานบริการวิชาการ
น.ส.กาญจนา  ทรัพยนุย
ดานการวิจัย
ผศ.ดร.พัทธนันท  หรรษาภิรมยโชค
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นายธารินทร  กานเหลือง
การมีสวนรวมในกิจการนิสิต
ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
๒.เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

กลุมอายุ ๔๐ ปขึ้นไป
1. ผศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย
2. รศ.ดร.ประสงค  ตันพิชัย
3. ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง
4. ผศ.ศรีประไพ  วรรณสุทธิ์

๖ ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน

๑. ติดตามการสง มคอ.
(๓-๖)

เพื่อใหทราบถึงผล
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของอาจารย

- รายงานการสงมคอ.ตาม
กําหนดเวลา

รายงานการสง มคอ. (๓-๖) 
(ภาคผนวก)

ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของอาจารย

มคอ. ๓,๕  พ.ค. ๕๕ และ 
ต.ค. ๕๕
มคอ. ๔,๖ ต.ค. ๕๕ และ 
มี.ค. ๕๖

๒. ติดตามการสงคะแนน
สอบและการแกไขคะแนน 
I ตามกําหนดปฏิทิน
การศึกษา

เพื่อใหทราบถึงผล
การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของอาจารย

- รายงานการสงคะแนนตาม
กําหนดเวลา

ต.ค. ๕๕ , 
มี.ค. ๕๖

รายงานการสงคะแนน (ภาคผนวก)
ภาคตน เปดสอน ๑๑๒ วิชา สงตาม
กําหนด ๑๑๑ วิชา
ภาคปลาย เปดสอน ๑๑๑ วิชาสง
ตามกําหนดทุกรายวิชา
การแกไขคะแนน (ภาคผนวก)



๑๐

ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

ตรงตามกําหนดทุกรายวิชา
ภาคตน จํานวน ๒๐ วิชา
ภาคปลาย จํานวน ๑๑ วิชา

๗ โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ

จัดทําบอรด
ประชาสัมพันธเชิดชู
เกียรติอาจารยที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับ

เพื่อยกยองคณาจารย
และประชาสัมพันธ
เปนแบบอยางที่ดี

- จํานวนผูที่ไดรับการเชิดชู
เกียรติ

พ.ย.๕๕ ดําเนินการคัดเลือกอาจารยดีเดน
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
(ภาคผนวก)

ยกยองคณาจารยและ
ประชาสัมพันธเปน
แบบอยางที่ดี

๘ สัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยประจํา
หลักสูตร

จัดสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษา

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
๑๕,๐๐๐บาท
- สรุปคาใชจาย
ในการ
ดําเนินการ
๑๔,๔๐๐ บาท

จํานวนอาจารยที่เขารวม พ.ค. ๕๖ เปาหมายผูเขารวม  ๕๒ คน
จํานวนผูเขารวมโครงการ ๔๒ คน     
(รอยละ ๘๐.๗๗) 
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารวม
โครงการ ๔.๓๑ (มากที่สุด) 
(ภาคผนวก)

อาจารยเขาใจในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล

๙ ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนาซึ่ง
จัดโดยหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา

เพื่อทราบผลการเขา
รวมประชุมสัมมนา

- รายงานสรุปผลการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา

ตลอดป
การศึกษา

ไดรับขอมูลการเขารวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนาของอาจารยจากทุก
ภาควิชา (ตามรายละเอียดที่
ภาควิชา)

เปนฐานขอมูลในการพัฒนา
อาจารย

๑๐ การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานสงเสริมและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

แจงผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯในการสัมมนา
สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําปของคณะฯ

๑. เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ

- รายงานผลการติดตาม พ.ค. ๕๖ มีการติดตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย  ๑ ครั้ง (รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

การดําเนินงานเปนไปตาม
แผน



๑๑

ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

๒.เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ
๓. เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

๑๑ สรุปผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงาน
ประจําป

จัดรวบรวมขอมูลและ
จัดทํารายงานตาม
ขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
ร

๑. เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ         

๓,๐๐๐ รายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา

มิ.ย.๕๖ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

กรอบและทิศทางในการทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง

๒. เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน 
ฯ   

๓. เพื่อประเมินผล
การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

ทั้งนี้การรายงานผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้นกําหนดใหมีขอมูลที่เกี่ยวของดังนี้
ฒ  รายงานการประเมินผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ฒ  โครงการ ฒ  กําหนดการ

ฒ  สรุปคาใชจายโครงการ ฒ  รายชื่อผูเขารวมโครงการ

ฒ  ประมวลภาพกิจกรรม ฒ  ภาคผนวก ไดแก - เอกสารประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม - แบบสอบถาม



๑๒

สวนที่ ๓ การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยของคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบป

การศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕

ดานการเรียนการสอน

กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป

ผศ.ดร. ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล

กลุมอายุ ๔๐ ปขึ้นไป

ผศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย

ดานบริการวิชาการ
กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป

(ไมไดมาเขารวมรับรางวัลเนื่องจากติดภารกิจ)
น.ส.กาญจนา  ทรัพยนุย

กลุมอายุ ๔๐ ปขึ้นไป
(ไมไดมาเขารวมรับรางวัลเนื่องจากติดภารกิจ)

รศ.ดร.ประสงค  ตันพิชัย

ดานการวิจัย
กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป

(ชะลอการรับรางวัลเนื่องจากอยูระหวางหารือคณะกรรมการจรรยาบรรณ มก.)

ผลการพิจารณามีมติใหมอบรางวัลตามที่คณะเสนอ 

ผศ.ดร.พัทธนันท  หรรษาภิรมยโชค

กลุมอายุ ๔๐ ปขึ้นไป

ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป

นายธารินทร  กานเหลือง

กลุมอายุ ๔๐ ปขึ้นไป

ผศ.ศรีประไพ  วรรณสุทธิ์



๑๓

ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป

ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล

กลุมอายุ ๔๐ ปขึ้นไป

- ไมเสนอชื่อ -

             การคัดเลือกอาจารยดีเดนสายวิชาการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕  ที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้

1. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาเกณฑการคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร และมีมติใหภาควิชา/หนวยงานเสนอ
ชื่อบุคลากรดีเดนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ

2. ประชุมกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบรายชื่อ
ที่เสนอจากหนวยงาน

3. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเพื่อพิจาณารายชื่อบุคลากร
ดีเดนในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕

4. จัดทําโปสเตอรเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดน
5. เสนอชื่อบุคลากรดีเดนระดับคณะตอมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัย ดังนี้
ดาน กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป กลุมอายุตั้งแต ๔๐ ปขึ้นไป

ดานการเรียนการสอน ผศ.ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล  ผศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย

ดานบริการวิชาการ นางสาวกาญจนา  ทรัพยนุย รศ.ดร.ประสงค  ตันพิชัย

ดานการวิจัย ผศ.ดร.พัทธนันท  หรรษาภิรมยโชค ผศ.ดร.สันติ  ศรีสวนแตง

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นายธารินทร  กานเหลือง ผศ.ศรีประไพ  วรรณสุทธิ์

ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล - ไมเสนอชื่อ -



๑๔

โดยหลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ไดนําขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
 ผลการประเมินจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อาจารย มก. ระดับคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 นําขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓

มาชวยในการพิจารณาคัดเลือกฯ

 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๕  ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒) เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร



๑๕

ขอมูลเกี่ยวกับขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

จํานวน
อาจารยใน
สังกัดที่มีขอ

รองเรียน (คน)

ไดรับขอรองเรียน
จาก(ผูปกครอง/
นิสิต/บุคลากร
ภายนอก ฯลฯ)

ไดรับขอรองเรียนใน
เรื่องใด (โปรดระบุ)

วิธีการและขั้นตอนที่
คณะดําเนินการกรณี
ไดรับขอรองเรียน

มาตรการลงโทษ

๑ คน บุคลากรภายใน การขอเปลี่ยนแปลง
แกไขเกี่ยวกับเวลาสอน 
ภายหลังจากที่ไดกําหนด
ไวแลวในตารางเรียนที่
จัดสงใหกองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน)  
โดยผูถูกรองไมไดปฏิบัติ
ตามขอกําหนดดังกลาว 
เนื่องจาก ผูถูกรองเรียน
ไดทําการเปลี่ยนแปลง
เวลาเรียนโดยที่หนังสือ
ขอเปลี่ยนแปลงเวลา
เรียนนั้น ไมผานความ
เห็นชอบของภาควิชา

1. ประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารยและสงเสริม
ศักยภาพความเปนครูใหแก
นิสิต
2. รายงานผลตอ
คณะกรรมการประจําคณะ
3. รายงานผลการ
ดําเนินงานตอผูรองและผู
ถูกรอง

อยูระหวางพิจารณาของ
รองอธิการบดีวิทยาเขต
กําแพงแสน



๑๖

สวนที่ ๔ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคในการดําเนินการดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
 ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ขอรองเรียนที่ไดรับไมไดมีแนวปฏิบัติกรณีไมปฏิบัติตามขอกําหนดทําใหไมสามารถตัดสินไดวากระทํา
ผิดจรรยาบรรณหรือไม ซึ่ง เมื่อทําการหารือไปที่คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเด็นที่ไดรับขอรองเรียนนั้นอยูในอํานาจการพิจารณาของรองอธิการบดีวิทยา
เขตกําแพงแสน

สวนที่ ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารย
    ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปการศึกษา ๒๕๕๖

๑. กําหนดใหมีการติดตามการดําเนินการตามแผนงานอยางตอเนื่อง

๒. แตงตั้งคณะกรรมการโดยใหผูมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในแผนงานมาเปนคณะกรรมการ 

(รองคณบดี หัวหนาสํานักงานเลขานุการ หัวหนาภาควิชาตางๆ หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย

ใหญโรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส. และประธานศูนยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อกําหนดนโยบายและแผนงานใน

การสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานตอไป



๑๗

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รอบปการศึกษา ๒๕๕๖
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ 

(KPI)

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๖

งบประมาณ ผูรับผิดชอบมิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน
๑.จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน

แผน
ปฎิบัติงาน
ประจําป

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

๒.การรณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

โครงการประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

๑. รณรงคการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย
๒. แจงที่ประชุม
กรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตรรับทราบ

คณาจารยรอย
ละ ๘๐ มี
ความเขาใจ

- คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ

๓.งานติดตามการประเมิน
การเรียนการสอนของนิสิต
และอาจารย

๑.แจงกําหนดการประเมินการ
เรียนการสอนใหคณาจารยและ
นิสิตทราบ

ทําหนังสือติดตามเพื่อ
แจงกําหนดการประเมิน
การเรียนการสอน

๑.มีการ
ประเมินการ
เรียนการสอน
ทุกรายวิชา

ภ.ตน ครั้งที่ ๑
๒๒ก.ค.- ๒ ส.ค.

ภ.ตน
ครั้งที่ ๒
๑๖-๒๙ 

ภ.ปลาย 
ครั้งที่ ๑
๙-๒๐ 

ภ.ปลาย ครั้งที่ ๒
๑๗ ก.พ.- ๒ มี.ค.

- งานบริการ
การศึกษา

๒.ติดตามการประเมินผลการ
เรียนการสอน

๒.รายงานผล
การประเมิน
การเรียนการ
สอน

ภ.ตน
๒๐

ภ.ปลาย

๗
- งานบริการ

การศึกษา



๑๘

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ 

(KPI)

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๖

งบประมาณ ผูรับผิดชอบมิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน
๔.รวบรวมสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย (ประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา)

การติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ติดตามและรวบรวมผล
การปฏิบัติงาน
(ระบบภาระงานขั้นต่ํา)

รายงาน
สรุปผลการ
ประเมิน

- ภาควิชา/
ผจงจิต

๕.การคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนสายวิชาการ

การพิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด

กําหนดเกณฑการ
คัดเลือกบุคลากรดีเดน
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนและชวย
วิชาการ

ผลการ
คัดเลือก
บุคลากรดีเดน
สายวิชาการ

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

๖.ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน

การแจงกําหนดการดําเนินงาน
ดานการเรียนการสอน

๑. ติดตามการสง มคอ. 
(๓-๖)

๑.รายงานการ
สงมคอ.ตาม
กําหนดเวลา

- งานบริการ
การศึกษา

๒. ติดตามการสง
คะแนนสอบและการ
แกไขคะแนน I ตาม
กําหนดปฏิทิน
การศึกษา

๒.รายงานการ
สงคะแนนตาม
กําหนดเวลา

๑๔ ๑๗ - งานบริการ
การศึกษา

๗.จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเดนสายวิชาการและสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ

จัดทําบอรด
ประชาสัมพันธเชิดชู
เกียรติอาจารยที่มี
ผลงานเปนที่ยอมรับ

จํานวนผูที่
ไดรับการเชิดชู
เกียรติ

- คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ

๘.สัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยประจําหลักสูตร

โครงการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน 
และอาจารยที่ปรึกษานิสิต

จัดสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษา

จํานวน
อาจารยที่เขา
รวมโครงการ

๑๕,๐๐๐
คณะกรรมการ
การศึกษา



๑๙

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ 

(KPI)

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๖

งบประมาณ ผูรับผิดชอบมิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗ ๒๕๕๗

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน
๙.ตดิตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนาซึ่ง
จัดโดยหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

การเขารวมประชุมสัมมนา ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา

รายงาน
สรุปผลการเขา
รวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนา

- เจาหนาที่บุคคล
และเจาหนาที่
การเงินและบัญชี

๑๐.การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานสงเสริมและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

ติดตามแผนการปฏิบัติงาน แจงผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯในการ
สัมมนาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของ
คณะฯ

รายงานการ
ติดตาม

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

๑๑.สรุปผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานประจําป

จัดทํารายงานประจําป จัดรวบรวมขอมูลและ
จัดทํารายงานตาม
ขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผล
การดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
แนวทางการ
พัฒนา

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ



ภาคผนวก



21

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร

ประกาศคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และสงเสริม
ศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่ ๔๕/๒๕๕๕ เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย และสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
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รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพการเปนครูใหแก
นิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕  
รายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกรที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



24

แบบรายงานขอมูลการจัดทํา มคอ.๓,๔ และ มคอ.๕,๖
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รายงานการสงคะแนนประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
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โครงการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษานิสิต
คณะศึกษาศาสาตรและพัฒนศาสตร



โครงการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยท่ีปรึกษานิสิต  

คณะศึกษาศาสาตรและพัฒนศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนหนวยงานซ่ึงมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ในทุกระดับ

การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ประกอบกับในปการศึกษา 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยท่ีจัดการา

เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทุกหลักสูตรตองบริหารจัดการหลักสูตร เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ

อุดมศึกษา จึงจัดโครงการนี้ข้ึน เพ่ือประชุมวางแผนการดําเนินงานหลักสูตรตางๆ ติดตามการดําเนินงานของ

หลักสูตรตางๆ ทบทวนการดําเนินการหลักสูตรตางๆ ของคณะฯ อบรมใหความรูแกอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอนในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) และเสริมสราง

ความรูและความเขาใจถึงบทบาทของอาจารยท่ีปรึกษานิสิต การบรรยายเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนอยางไร

ใหบรรลุเปาหมาย TQF" โดยศาสตราจารย ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุลดําเนินโครงการโดยคณะกรรมการการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ณ หองสัมมนา อาคารปฏิบัติการคณะ

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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