รายงานประจําป
การดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

สารบัญ

ขอมูลพื้นฐานและการดําเนินงานของหนวยงาน
สวนที่ ๑

สวนที่ ๒
สวนที่ ๓
สวนที่ ๔
สวนที่ ๕

ภาคผนวก

นโยบายแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยวิชาชีพอาจารยของคณะ
- รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะภาระหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับคณะเพื่อทําหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
- จํานวนครั้งของการประชุม
โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ พรอมสรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารย มก.และเกณฑที่ใชในการคัดเลือก
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และ/หรือ การไดรับขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและขั้นตอนการดําเนินการของคณะกรณีไดรับขอรองเรียนตางๆ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําคณะ หรือคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
- เกณฑการประเมินเพื่อคัดเลือกอาจารยดีเดน และหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

หนา
๑
๗

๘
๙
๑๓
๑๖
๑๗

๒๑
๒๒
๒๔

๑

ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
รายงานข อ มู ล สรุ ป เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานในการส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให อ าจารย ป ฏิ บั ติ ต าม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
แนวทางดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ ๑ นโยบาย แผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร มี จุ ด เริ่ ม ต น จากการเป น ส ว นหนึ่ ง ของคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร ต อมาสภามหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตรได มีป ระกาศจัด ตั้ ง คณะศึ กษาศาสตร
กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ ไดรับ
อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ ๖ หนวยงาน ประกอบดวย
สํานักงานเลขานุการ ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาพลศึกษา
และกี ฬ า ศู น ย วิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ และโรงเรี ย นสาธิ ต แห ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะฯ มีหนาที่หลักในการจัดการเรียนการสอนทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในหลักสูตร
ที่เปดสอนของคณะฯ เอง และใหบริการรายวิชาพื้นฐานสําหรับนิสิตคณะตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน ทั้ง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี้
ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะฯ เคลื่ อ นย า ยนิ สิ ต สาขาศึ ก ษาศาสตร -เกษตร ชั้ น ป ที่ ๓-๔ จาก
คณะศึกษาศาสตร 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
พ.ศ. ๒๕๕๑ เปดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู (หลักสูตร ๕ ป) โดย
จําแนกเป น ๔ สาขา ไดแก สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาคณิต ศาสตรและคอมพิวเตอร ศึกษา
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา

๒
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
มหาบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาการส งเสริมสุ ขภาพ และปรั บปรุ งหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี จํานวน ๑ หลักสู ตร ได แก
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู โดยจําแนกเปน ๔ สาขา ไดแก สาขาคณิตศาสตรศึกษา
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา โดยในปการศึกษา ๒๕๕๕ ได
ขอชะลอการเปดรับสาขาวิทยาศาสตรศึกษาไว และไดทําการเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๖ เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(ภาคพิเศษ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน และหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
ปจจุบันปการศึกษา ๒๕๕๗ คณะฯ มีหลักสูตรที่เปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ทั้งสิ้น ๗
หลักสูตร จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๔ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู
๓.๑ สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (ปจจุบันมีนิสิตจํานวน ๕๔ คน และงดรับนิสิตใหม
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕)
๓.๒ สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา (ปจจุบันมีนิสิตจํานวน ๖๐ คน และงดรับนิสิต
ใหมตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕)
๓.๓ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
๓.๔ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
๓.๕ สาขาคณิตศาสตรศึกษา
๓.๖ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๕ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู (ปจจุบันมีนิสิตตกคาง ๑ คน และปดหลักสูตร
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔)
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ

๓
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๕๗ คณะฯ มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๔๙ คน จําแนกเปนระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๒๒๓ คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒๖ คน จําแนกเปนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าการจั ด การเรี ย นรู สาขาเกษตรและสิ่ งแวดล อมศึ ก ษา จํ า นวน ๒๔ คน สาขาคณิ ต ศาสตร และ
คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน ๓๑ คน สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จํานวน ๖๙ คน สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
จํานวน ๒๙ คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน ๗๐ คน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน ๒๖ คน หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู จํานวน ๑ คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย และชุ มชน จํานวน ๘ คน หลักสูต รศิ ลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการส งเสริ ม
สุขภาพ จํานวน ๑ คน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร)
การบริ ห ารจั ด การนั บ ตั้ ง แต เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอน ณ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน มีผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน ดังนี้
 พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๗ บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีฝายกําแพงแสน” ดังนี้
- นายสมมาตร ชื่นอิ่ม ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๕
- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธ ยา ดํารงตําแหน งตั้งแตวั นที่ ๒๕ ธั นวาคม ๒๕๒๕ ถึ งวัน ที่ 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 บริ ห ารงานโดย “รองคณบดี กํ า แพงแสน” โดยมี รศ.บรรจบ ภิ ร มย คํ า
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

๔
 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 เมื่ อวั น ที่ ๑๗ กั น ยายน ๒๕๕๐ ให เ ปลี่ ย นชื่อจากคณะศึกษาศาสตร กํ าแพงแสน เป น คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตั้งแตวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนมา)
 พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รศ.
บรรจบ ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
ป จ จุ บั น คณะฯ บริ ห ารงานภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของ รศ.ดร.บรรจบ ภิ ร มย คํ า คณบดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป ตั้งแตวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีหนวยงานภายในคณะฯ ๖ หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ
คณะ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ภาควิชาครุศึกษา ศูนยวิจัย
และบริการวิชาการและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา โดยรับผิดชอบภาระงานตางๆ ดังนี้
๑. สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รับผิดชอบงานธุรการและอํานวยการ
ดานงานบริหารทั่วไปเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานดานตางๆ ของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และ การ
ผลิ ตบั ณฑิ ตระดั บปริ ญญาตรี หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(ภาคพิเศษ)
๓. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพลศึกษา จํานวน ๒
หนวยกิต ในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ของวิทยาเขตกําแพงแสน และการผลิตบัณฑิต ทางการศึกษาในสาขา
พลศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตร ๕ ป
๔. ภาควิ ชาครุศึกษา รับผิ ดชอบในการจั ดการเรี ยนการสอนในวิชาพื้นฐานทางการศึ กษา จิตวิทยา
การศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร ซึ่ง
เปนหลักสูตรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕ ป
๕. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ สงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม
๖. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึก ษา รั บ ผิ ดชอบในการจั ด การเรีย นการสอนระดับ การศึ ก ษาปฐมวั ย และระดับ การศึ กษาขั้ น พื้น ฐาน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษา วิ จั ย ทดลองทฤษฎี ท างการศึ ก ษา จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา
หลักสูตรที่เหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพในชนบท อีกทั้ง เนนสถานที่สําหรับฝกปฏิบัติงานของ

๕
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการปฏิบัติงานทดลองวิจัยเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติการสอน
สาธิตและเผยแพรผลงานทางการศึกษา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ปรัชญา

ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนศาสตรแหงการพัฒนามนุษย สูสังคมอุดมปญญา

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณดวยคุณธรรม ปญญา พัฒนาองคความรูดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ
วิชาชีพและสังคม
วิสัยทัศน

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เปนองคกรชั้นนําดานการศึกษาและการพัฒนา เปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
พันธกิจ
๑) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการศึกษาและการพัฒนาที่มีความรูความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม
๒) วิจัยและสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาใหเปนที่ยอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
๓) บริการวิชาการดานการศึกษาและการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือชุมชน
๔) อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย และ
สิ่งแวดลอม
๕) พัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา ใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชีพครูและเปนตนแบบการจัดการเรียนรูที่ไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับในระดับสากล
วัตถุประสงค
๑) เพื่อผลิตบั ณฑิต ทางการศึ กษาและการพั ฒนา ในระดับ ปริญญาตรี ปริ ญญาโท และปริญญาเอก
ใหมีคุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนําในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสูระดับ
สากล

๖
๒) เพื่อพัฒนาและสรางองคความรูจากการวิจัยหรือนวัตกรรมสูการเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน
และสังคม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแขงขันไดในทางวิชาการ วิชาชีพ และ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓) เพื่อบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมดานการศึกษาและการพัฒนาสูชุมชน สังคม
ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สามารถแขงขันไดทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเพื่อนําความรู
จากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย
๔) เพื่ออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยทั้งในระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติไปสูนานาชาติ รวมทั้งเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมที่ดีงามใหแกนิสิตและบุคลากร
โดยเฉพาะอัตลักษณ “สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี” เพื่อใหสังคมไทยดีงามและนาอยู
๕) เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรและ
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ โดยบุคลากรไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
๖) เพื่ อพั ฒ นาส งเสริ มโรงเรี ย นสาธิ ต ฯ ให เ ป น สถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานต น แบบที่ มีก ารใช น วั ต กรรม
ทางการศึกษา และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ไดมาตรฐาน

๗
- รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะ ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการระดับคณะเพื่อทําหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ประกอบดวย
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ที่ปรึกษา
๒. รองคณบดีฝายวิชาการ
ที่ปรึกษา
๓. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา
๔. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ปรึกษา
๕. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ที่ปรึกษา
๖. รองคณบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
๗. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
รองประธานกรรมการ
๘. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
กรรมการ
๙. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา
กรรมการ
๑๐. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
กรรมการ
๑๑. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
๑๒. อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรรมการ
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
๑๓. ประธานคณะกรรมการการศึกษา
กรรมการ
๑๔. ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู
กรรมการ
๑๕. ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กรรมการ
และการใหคําปรึกษาและพัฒนาครู
๑๖. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. หัวหนางานบริการการศึกษา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๘. นางสาวผจงจิต มวงพารา
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่
๑. กํ าหนดนโยบายและการจั ด ทํ าแผนส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณ
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

๘
- จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผานมา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) มี
รายละเอียดดังนี้
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาตร จํานวน ๒ ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งที่
๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
๒. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งที่
๒/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

สวนที่ ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
และสรุปผลการดําเนินงานมีรายละเอียดแสดงตามตารางที่แนบมาพรอมนี้

๙

ลําดับที่

สรุปผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
งาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ดัชนีชี้วดั ความสําเร็จของ
โครงการ
แผนปฎิบัติงานประจําป

ระยะเวลา

ก.ย.๕๗

ก.ย. ๕๗ –
ก.ค. ๕๘

๑

จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

สรุปแผนปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนฯ

กําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป

-

๒

การรณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล

-

คณาจารยรอยละ ๘๐ มี
ความเขาใจ

๓

งานติดตามการประเมิน
การเรียนการสอนของนิสิต
และอาจารย

๑. รณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๒. แจงที่ประชุมกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรรับทราบ
๑.แจงกําหนดการประเมิน
การเรียนการสอนให
คณาจารยและนิสิตทราบ

๑.เพื่อกระตุนให
ผูเกี่ยวของกับการ
ประเมินผลการเรียน
การสอนดําเนินการ
ตามกําหนดเวลา

-

๑.มีการประเมินการเรียนการ พ.ย. ๕๗ , .
สอนครบถวนทุกรายวิชา
พ.ค. ๕๘

๒.ติดตามการประเมินผล
การเรียนการสอน

๒.เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย
เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย

๔

รวบรวมสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอาจารย (ประเมิน
โดยผูบงั คับบัญชา)

ติดตามและรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน

๕

โครงการคัดเลือกอาจารย
ดีเดน

พิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด

๑. เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจของอาจารยที่
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลการดําเนินงาน

ประโยชนที่ไดรับ

ไดแผนปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
ประชาสัมพันธจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผานทาง
http://www.edu.kps.ku.ac.th/con
duct.html

ใชในการดําเนินงาน ติดตาม
ประเมินผลตามตัวชี้วัดตางๆ

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

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน

เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานสงเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

๒.รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอน
-

รายงานสรุปผลการประเมิน

ธ.ค.๕๗ ,
มิ.ย. ๕๘

การประเมินการปฏิบัติงานโดย
ผูบังคับบัญชาทุกคน

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาตนเอง

-

ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดน
ดานจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

ต.ค.๕๗

กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป
ดานการเรียนการสอน
อาจารย ดร.พินดา วราสุนันท
ดานบริการวิชาการ

๑. เปนขวัญและกําลังใจของ
อาจารยที่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
๒.เพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการ

๑๐
ลําดับที่

งาน/โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค

งบประมาณ

ดัชนีชี้วดั ความสําเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา

-

รายงานการสงมคอ.ตาม
กําหนดเวลา

ม.ค.๕๘
ก.ค. ๕๘

-

รายงานการสงคะแนนตาม
กําหนดเวลา

ธ.ค. ๕๗ ,
พ.ค. ๕๘

อาจารย
๒.เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
ในการปฏิบัตติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

๖

ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน

๑. ติดตามการสง มคอ. (๓- เพื่อใหทราบถึงผลการ
๖)
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย
๒. ติดตามการสงคะแนน
เพื่อใหทราบถึงผลการ
สอบและการแกไขคะแนน I ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ตามกําหนดปฏิทิน
ของอาจารย
การศึกษา

ผลการดําเนินงาน
อาจารย ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
ดานการวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย ดร.นันทรัตน เครืออินทร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยปรีชา นวมนาม
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
อาจารย ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
กลุมอายุ ๔๐ ปขนึ้ ไป
ดานการเรียนการสอน
อาจารยทัศนีย จันติยะ
ดานบริการวิชาการ
ผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข
ดานการวิจัยและนวัตกรรม
รศ.ดร.ประสงค ตันพิชัย
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผศ.ภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
ผศ.ศิริชัย ศรีพรหม
รายงานการสง มคอ. (๓-๖)

รายงานการสงคะแนน
ภาคตน เปดสอน ๑๒๗ วิชา สงตาม
กําหนดทุกรายวิชา
ภาคปลาย เปดสอน ๑๑๖ วิชาสงตาม
กําหนดทุกรายวิชา
การแกไขคะแนน

ประโยชนที่ไดรับ
ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของอาจารย

๑๑
ลําดับที่

งาน/โครงการ

กิจกรรม

จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
เชิดชูเกียรติอาจารยที่มี
ผลงานเปนที่ยอมรับ

วัตถุประสงค

๗

โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ

๘

สัมมนาอาจารย บุคลากร
จัดสัมมนาอาจารย
ทางการศึกษาและการ
บุคลากรทางการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
“แนวทางการจัดการ
หลักสูตร การเรียนการสอน
และ การใหคําปรึกษา
นิสิต”

๙

ติดตามการเขารวมกิจกรรม ติดตามการเขารวมกิจกรรม เพื่อทราบผลการเขา
ประชุมสัมมนาซึ่งจัดโดย
ประชุมสัมมนา
รวมประชุมสัมมนา
หนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

๑๐

การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานสงเสริมและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

แจงผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯในการสัมมนาสรุปผล
การปฏิบัติงานประจําปของ
คณะฯ

งบประมาณ

ดัชนีชี้วดั ความสําเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา

ผลการดําเนินงาน

ประโยชนที่ไดรับ

ตรงตามกําหนดทุกรายวิชา
ภาคตน จํานวน ๑๕ วิชา
ภาคปลาย จํานวน ๑๐ วิชา

เพื่อยกยองคณาจารย
และประชาสัมพันธ
เปนแบบอยางที่ดี

-

จํานวนผูที่ไดรับการเชิดชู
เกียรติ

พ.ย.๕๗

ดําเนินการคัดเลือกอาจารยดีเดนดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

ยกยองคณาจารยและ
ประชาสัมพันธเปนแบบอยาง
ที่ดี

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการผลิตบัณฑิตทีมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร

งบประมาณที่
ไดรับอนุมัติ
๔๐๐,๐๐๐
บาท
- สรุป
คาใชจายใน
การ
ดําเนินการ
๒๙๕,๐๖๖
บาท
-

จํานวนบุคลากรที่เขารวม

๒๗-๓๐ก.ค.
๕๘

เปาหมายผูเขารวม ๖๐ คน
จํานวนผูเขารวมโครงการ ๗๖คน
(รอยละ ๑๒๖)
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารวม
โครงการ ๔.๒๘
งบประมาณในการดําเนินงาน
๒๙๕,๐๖๖ บาท

อาจารยมีความรูความเขาใจ
มากขึ้น

รายงานสรุปผลการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา

ตลอดป
การศึกษา

ไดรับขอมูลการเขารวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนาของอาจารยจากทุก
ภาควิชา (ตามรายละเอียดที่ภาควิชา)

เปนฐานขอมูลในการพัฒนา
อาจารย

รายงานผลการติดตาม

ก.ค. ๕๘

มีการติดตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ๑ ครั้ง
(สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะ
ระหวางวันที่ ๒๗-๓๐กรกฎาคม ๒๕๕๘)

การดําเนินงานเปนไปตาม
แผน

๑. เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ

-

๑๒
ลําดับที่

๑๑

งาน/โครงการ

สรุปผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานประจําป

กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒.เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ
๓. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
จัดรวบรวมขอมูลและจัดทํา ๑. เพื่อติดตามการ
รายงานตามขอกําหนดของ ปฏิบัติงานตามแผน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ

งบประมาณ

-

ดัชนีชี้วดั ความสําเร็จของ
โครงการ

ระยะเวลา

รายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา

ส.ค.๕๘

ผลการดําเนินงาน

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ประโยชนที่ไดรับ

กรอบและทิศทางในการทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง

๒. เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ
๓. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

ทั้งนี้การรายงานผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนั้นกําหนดใหมีขอมูลที่เกี่ยวของดังนี้






รายงานการประเมินผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
โครงการ
 กําหนดการ
สรุปคาใชจายโครงการ
 รายชื่อผูเขารวมโครงการ
ประมวลภาพกิจกรรม
 ภาคผนวก ไดแก - เอกสารประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม - แบบสอบถาม

๑๓
สวนที่ ๓ การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยของคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบป
การศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗
รายชื่ออาจารยดีเดน

เหตุผลที่ไดรับการคัดเลือก
กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป

ดานการเรียนการสอน
อาจารย ดร.พินดา วราสุนันท

ดานบริการวิชาการ
อาจารย ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

ดานการวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย ดร.นันทรัตน เครืออินทร

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยปรีชา นวมนาม

ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
อาจารย ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล

คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ

๑๔
ดานการเรียนการสอน
อาจารยทัศนีย จันติยะ

ดานบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี ถนอมสุข

ดานการวิจัยและนวัตกรรม
รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ตันพิชัย

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยศาสตราจารยภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช

ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย ศรีพรหม

กลุมอายุ ๔๐ ปขึ้นไป
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
คุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ

การคัดเลือกอาจารยดีเดนสายวิชาการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผานมา มีรายละเอียดดังนี้
๑. แจงเวียนหนวยงานเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรผูมีคุณสมบัติตามเกณฑพรอมสงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

๑๕
๒. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
และสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีมติเห็นชอบรายชื่อที่เสนอจากหนวยงาน
๓. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
และสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีมติเห็นชอบรายชื่อที่เสนอจากหนวยงาน
๔. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เพื่อพิจาณารายชื่อบุคลากร
ดีเดนในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๕. จัดทําโปสเตอรเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดน
๖. เสนอชื่อบุคลากรดีเดนระดับคณะตอมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย
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) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เรื่ อ ง การคั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด น สายวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๗
๒) เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
ขอมูลเกี่ยวกับขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
จํานวน
ไดรับขอรองเรียน ไดรับขอรองเรียนใน
อาจารยใน
จาก(ผูปกครอง/ เรื่องใด (โปรดระบุ)
สังกัดที่มีขอ
นิสิต/บุคลากร
รองเรียน (คน) ภายนอก ฯลฯ)
ไมมี
ไมมี
ไมมี

วิธีการและขั้นตอนที่
คณะดําเนินการกรณี
ไดรับขอรองเรียน

มาตรการลงโทษ

ไมมี

ไมมี

๑๖
สวนที่ ๔ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคในการดําเนินการดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ไมมี
สวนที่ ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙)
๑. กําหนดใหมีการติดตามการดําเนินการตามแผนงานอยางตอเนื่อง และกําหนดปฏิทินการ
พิจารณาบุคลากรดีเดนของคณะในชวงเดือนกรกฎาคม โดยจะพิจารณาในทุกกลุม
๒. แตงตั้งคณะกรรมการโดยใหผูมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในแผนงานมาเปนคณะกรรมการ
(รองคณบดี หัวหนาสํานักงานเลขานุการ หัวหนาภาควิชาตางๆ หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย
ใหญโรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส. และประธานศูนยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อกําหนดนโยบายและแผนงานใน
การสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานตอไป
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
รอบปการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
แนวทางการปรับปรุง
สอดคลองกับแนวทางการ
กิจกรรมที่สอดคลอง
พัฒนา
สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
กับโครงการ
ใหปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
๑.จัดทําแผนปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประชุมคณะกรรมการ
ประจําป
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน
๒.การรณรงคการปฏิบัติตาม โครงการประชาสัมพันธการ
๑. รณรงคการปฏิบัติ
จรรยาบรรณ คณะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ตามจรรยาบรรณ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
วิชาชีพอาจารย
ศาสตร
๒. แจงที่ประชุม
กรรมการประจําคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตรรับทราบ
๓.งานติดตามการประเมิน
๑.แจงกําหนดการประเมินการ ทําหนังสือติดตามเพื่อ
การเรียนการสอนของนิสิต เรียนการสอนใหคณาจารยและ แจงกําหนดการประเมิน
และอาจารย
นิสิตทราบ
การเรียนการสอน
๒.ติดตามการประเมินผลการ
เรียนการสอน

ตัวชี้
ความสําเร็จ
(KPI)
แผน
ปฎิบัติงาน
ประจําป
คณาจารยรอย
ละ ๘๐ มี
ความเขาใจ

๑.มีการ
ประเมินการ
เรียนการสอน
ทุกรายวิชา
๒.รายงานผล
การประเมิน
การเรียนการ
สอน

ส.ค.

๒๕๕๘

ก.ย.

๒๕๕๘

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

มิ.ย.

๒๕๕๙

ก.ค.

๒๕๕๙

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

-

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ

-

งานบริการ
การศึกษา

-

งานบริการ
การศึกษา
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แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา
๔.รวบรวมสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย (ประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา)
๕.การคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนสายวิชาการ

๖.ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ
กิจกรรมที่สอดคลอง
สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
กับโครงการ
ใหปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
การติดตามการประเมินผลการ ติดตามและรวบรวมผล
ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
(ระบบภาระงานขั้นต่ํา)
การพิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด

การแจงกําหนดการดําเนินงาน
ดานการเรียนการสอน

กําหนดเกณฑการ
คัดเลือกบุคลากรดีเดน
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนและชวย
วิชาการ
๑. ติดตามการสง มคอ.
(๓-๖)

๒. ติดตามการสง
คะแนนสอบและการ
แกไขคะแนน I ตาม
กําหนดปฏิทิน
การศึกษา
๗.จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร จัดทําบอรด
ดีเดนสายวิชาการและสาย
ประชาสัมพันธเชิดชู
สนับสนุนและชวยวิชาการ
เกียรติอาจารยที่มี
ผลงานเปนที่ยอมรับ
๘.สัมมนาอาจารยที่ปรึกษา โครงการประชุมอาจารย
จัดสัมมนาอาจารยที่
และอาจารยประจําหลักสูตร ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน ปรึกษา
และอาจารยที่ปรึกษานิสิต

ตัวชี้
ความสําเร็จ
(KPI)
รายงาน
สรุปผลการ
ประเมิน

ส.ค.

๒๕๕๘

ก.ย.

๒๕๕๘

ต.ค.

๒๕๕๘

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

มิ.ย.

๒๕๕๙

ก.ค.

๒๕๕๙

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

ภาควิชา/
ผจงจิต

ผลการ
คัดเลือก
บุคลากรดีเดน
สายวิชาการ

-

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

๑.รายงานการ
สงมคอ.ตาม
กําหนดเวลา
๒.รายงานการ
สงคะแนนตาม
กําหนดเวลา

-

งานบริการ
การศึกษา

-

งานบริการ
การศึกษา

จํานวนผูที่
ไดรับการเชิดชู
เกียรติ

-

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ

จํานวน
อาจารยที่เขา
รวมโครงการ

๑๕,๐๐๐

คณะกรรมการ
การศึกษา
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แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ
กิจกรรมที่สอดคลอง
สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
กับโครงการ
ใหปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
การเขารวมประชุมสัมมนา
ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา

๙.ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนาซึ่ง
จัดโดยหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๑๐.การติดตามแผนการ
ติดตามแผนการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานสงเสริมและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย
๑๑.สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานประจําป
และจัดทํารายงานประจําป

แจงผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯในการ
สัมมนาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําปของ
คณะฯ
จัดรวบรวมขอมูลและ
จัดทํารายงานตาม
ขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ตัวชี้
ความสําเร็จ
(KPI)
รายงาน
สรุปผลการเขา
รวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนา
รายงานการ
ติดตาม

รายงานผล
การดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
แนวทางการ
พัฒนา

ส.ค.

๒๕๕๘

ก.ย.

๒๕๕๘

ต.ค.

๒๕๕๘

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
๒๕๕๘

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

๒๕๕๙

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน

มิ.ย.

๒๕๕๙

ก.ค.

๒๕๕๙

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

-

เจาหนาที่บุคคล
และเจาหนาที่
การเงินและบัญชี

-

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

-

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

ภาคผนวก

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ครั้งที่ 1 /2557
วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
........................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยอธิเกียรติ ทองเพิ่ม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษา
3. ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย ศรีพรหม รองคณบดีฝายวิชาการ
ที่ปรึกษา
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร
ประธานกรรมการ
5. อาจารยธารินทร กานเหลือง
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
รองประธานกรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ ทองเพิ่ม หัวหนาภาคครุศึกษา
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยคมกริช เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
กรรมการ
9. อาจารยธีรศักดิ์ สรอยคีรี
หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
10.ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศรี อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
11.อาจารยทัศนีย จันติยะ
ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
12.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การใหคําปรึกษาและพัฒนาครู
กรรมการ
13.นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
14.นางจันทิมา จํานงคนารถ
หัวหนางานบริการการศึกษา
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
15.นางสาวผจงจิต มวงพารา
บุคลากร
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
เรื่องที่ประชุม
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 คําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ที่ 228/2556 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริม
ศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตามคําสั่งคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ที่ 228/2556 ลงวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 13 ราย และหนาที่ของ
คณะกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.1
ที่ประชุมรับทราบ

-21.2 รายงานประจํ า ป ก ารดํ า เนิ น งานตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ อาจารย ป ก ารศึ ก ษา 2556
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานฯ แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายงานประจําปการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ปการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.2
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
2.1 การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2557
(หนังสือที่ ศธ 0513.13102 / ว 14611 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2557 กําหนดเสนอชื่อภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557)
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดขอใหค ณะดําเนินการพิจารณา
เสนอชื่อบุคลากรดีเดนสายวิชาการ เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2557 ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่ 2.1
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหแตละหนวยงาน (ภาควิชาและร.ร.สาธิตฯ) ดําเนินการพิจารณา
เสนอชื่อบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อ
นําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
3.2 การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (วิทยาเขตกําแพงแสน)
ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ ประจําป 2557 (ดวยอยูระหวางรอหนังสือการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ ประจําป 2557 จากทางวิทยาเขต จึงขอใชเกณฑ 2556 ในการพิจารณา) ดังรายละเอียดในเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่ 2.2
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหแตละหนวยงาน (ภาควิชา และร.ร.สาธิตฯ) ดําเนินการพิจารณา
เสนอชื่อบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อนําเขา
พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป และเห็นชอบใหผูไดรับการเสนอชื่อระดับวิทยาเขตเปนคนเดียวกับระดับมหาวิทยาลัย

-32.3 การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ (บางเขน)
ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ การคัดเลือกบุคลากรดี เดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ประจําป 2557 (ดวยอยูระหวางรอหนังสือการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 2557
จากทางมหาวิทยาลัย จึงขอใชเกณฑ 2556 ในการพิจารณา) ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 2.3
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ว มีมติมีมติเห็ นชอบให แต ละหน วยงาน (ภาควิช า และร.ร.สาธิ ตฯ) ดําเนิ นการ
พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
เพื่อนําเขาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป และเห็นชอบใหผูไดรับการเสนอชื่อระดับวิทยาเขตเปนคนเดียวกับระดับ
มหาวิทยาลัย
วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
3.1 กําหนดการประชุม
ประธานฯ เสนอให ที่ป ระชุ มกํ าหนดการนั ด หมายการประชุ มครั้งต อไป เพื่อพิ จ ารณาผลการคัด เลื อก
บุคลากรดีเดนสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหกําหนดการประชุมครั้ง
ตอไปในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น.
เลิกประชุมเวลา 16.20 น.
(นางจันทิมา จํานงคนารถ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวผจงจิต มวงพารา)
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ครั้งที่ 2 /2557
วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
........................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยอธิเกียรติ ทองเพิ่ม รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ปรึกษา
2. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรึกษา
3. อาจารยธารินทร กานเหลือง
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
ประธานคณะกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันติ ศรีสวนแตง หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ ทองเพิ่ม หัวหนาภาคครุศึกษา
กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยคมกริช เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา
กรรมการ
7. อาจารยธีรศักดิ์ สรอยคีรี
หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ อุดมศรี อาจารยใหญโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ
9. อาจารยทัศนีย จันติยะ
ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
10.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม การใหคําปรึกษาและพัฒนาครู
กรรมการ
11.นายสมเกียรติ ศรีอนันตคม
หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
12.นางจันทิมา จํานงคนารถ
หัวหนางานบริการการศึกษา
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
13.นางสาวผจงจิต มวงพารา
บุคลากร
กรรมการและผูชว ยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย พูลศรี
2. ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย ศรีพรหม

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ

ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เรื่องที่ประชุม
เนื่องดวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินัย พูลศรี รองคณบดีฝายบริหารติดราชการ จึงมอบหมายให รองประธาน
กรรมการจรรยาบรรณวิ ชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครู ใหแก นิสิต อาจารยธาริ นทร กานเหลือง
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต ดําเนินหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
ไมมี

-2วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมือ่ วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีขอแกไขใด
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2557
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแบบสรุปการเสนอชื่อ ตามเอกสารประกอบการประชุมที่ 3.1 ที่ประชุม
พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อตามที่แตละหนวยงานเสนอวาเปนผูมีคุณสมบัติเขาขายตามเกณฑการคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนในแตละดาน ในระดับคณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ดังนี้
บุคลากรดีเดนสายวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2557
จํานวน 10 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
ชื่อ-สกุล
ตําแหนงทางวิชาการ
กลุมอายุต่ํากวา 40 ป
ดานการเรียนการสอน
อาจารย ดร.พินดา วราสุนันท
ดานการบริการวิชาการ
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร
อาจารย ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
ดานการวิจัยและนวัตกรรม
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร
อาจารย ดร.นันทรัตน เครืออินทร
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารยปรีชา นวมนาม
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต อาจารย ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล
กลุมอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป
ดานการเรียนการสอน
ดานการบริการวิชาการ
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร
ดานการวิจัยและนวัตกรรม
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต

อาจารยทัศนีย จันติยะ

-

ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี ถนอมสุข

ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ตันพิชัย
ผูชวยศาสตราจารยภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช
ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย ศรีพรหม

รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

-3ระดับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป 2557 จํานวน 19 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
กลุมอายุต่ํากวา 40 ป
ดานการเรียนการสอน จํานวน 2 คน
ดานการบริการวิชาการ จํานวน 1 คน
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร
ดานการวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 2 คน
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 1 คน
ดานการมีสว นรวมในกิจการนิสิต จํานวน 2 คน
กลุมอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป
ดานการเรียนการสอน จํานวน 2 คน
ดานการบริการวิชาการ จํานวน 3 คน
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร

ดานการวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 2 คน
- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 2 คน
ดานการมีสว นรวมในกิจการนิสิต จํานวน 1 คน
ดานการสรางชื่อเสียงใหคณะฯ จํานวน 1 คน

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงทางวิชาการ

1. อาจารย ดร.พินดา วราสุนนั ท
2. อาจารยธารินทร กานเหลือง

-

1. อาจารย ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

-

1. อาจารย ดร.นันทรัตน เครืออินทร
2. อาจารยศุภวรรณ วงศสรางทรัพย

-

1. อาจารยปรีชา นวมนาม
1. อาจารยนิรันดร ยิ่งยวด
2. อาจารย ดร.กนิษฐา เชาววฒ
ั นกุล
1. อาจารยทัศนีย จันติยะ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบุญ ศิลปรุงธรรม

ผูชวยศาสตราจารย

1. อาจารย ดร.วรรณี อึ้งสิทธิพนู พร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี ถนอมสุข
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงเดือน เจริญฉิม

ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

1. รองศาสตราจารย ดร.ประสงค ตันพิชัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา ปุราคม
1. อาจารยสพุ รทิพย พูพะเนียด
2. ผูชวยศาสตราจารยภูมิพฒ
ั น ธนัชญาอิศมเดช
1. ผูชวยศาสตราจารยศิริชัย ศรีพรหม
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล

รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

-4สายสนับสนุนและชวยวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2557
จํานวน 11 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

จํานวน

ชื่อ-สกุล

1. ขาราชการ
กลุมปฏิบัติงานบริการวิชาการ
กลุมปฏิบัติงานบริหารและธุรการ

จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน

1. นางจันทิมา จํานงคนารถ
1. นายสงวน นักฟอน

2. ลูกจางประจํา
กลุมงานบริการพื้นฐาน
กลุมงานสนับสนุน
กลุมงานชาง

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

1. นางสําราญ ศรีสังข
1. นายชิด กอแกว
-

3. พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมปฏิบัติงานบริการวิชาการ
กลุมปฏิบัติงานบริหารและธุรการ

จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน

1. นางสาวปยนันท จันทรสี
-

2. น.ส.วงเดือน พลับจะโปะ

2. นางสาวเมธาพร ฮงกือ
-

4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได และพนักงานราชการ
กลุมปฏิบัติงานบริการวิชาการ
จํานวน 2 คน 1. นายกฤตภาส สงสุรพันธ
กลุมปฏิบัติงานบริหารและธุรการ จํานวน 2 คน 1. นางสาวมลุลี มวงอยู
กลุมงานบริการพื้นฐาน
จํานวน 1 คน 1. นางสมใจ ทองดอนหับ
กลุมงานสนับสนุน
จํานวน 1 คน 1. นายบรรเจิด คําแสน
กลุมงานชาง
จํานวน 1 คน
-

-

ระดับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําป 2557 จํานวน 16 คน
ประเภท

จํานวน

1. ขาราชการ
กลุมปฏิบัติงานบริการวิชาการ
กลุมปฏิบัติงานบริหารและธุรการ

จํานวน 2 คน
จํานวน 1 คน

1. นางจันทิมา จํานงคนารถ
1. นายสงวน นักฟอน

2. ลูกจางประจํา
กลุมงานบริการพื้นฐาน
กลุมงานสนับสนุน
กลุมงานชาง

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
ไมเสนอชื่อ

1. นางสําราญ ศรีสังข
1. นายชิด กอแกว
-

3. พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมปฏิบัติงานบริการวิชาการ

จํานวน 4 คน

1. นางสาวปยนันท จันทรสี
3. นางสุนันท มีทรัพยมั่น
-

กลุมปฏิบัติงานบริหารและธุรการ

ไมเสนอชื่อ

ชื่อ-สกุล
2. น.ส.วงเดือน พลับจะโปะ

2. นางสาวเมธาพร ฮงกือ
4. นายสุชาติ แซแต
-

-5-

4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได และพนักงานราชการ
กลุมปฏิบัติงานบริการวิชาการ
จํานวน 1 คน 1. นายกฤตภาส สงสุรพันธ
กลุมปฏิบัติงานบริหารและธุรการ จํานวน 3 คน 1. นางสาวมลุลี มวงอยู
3. นางสาวมยุรี เหลืองวิไล
กลุมงานบริการพื้นฐาน
จํานวน 1 คน 1. นางสมใจ ทองดอนหับ
กลุมงานสนับสนุน
จํานวน 2 คน 1. นายบรรเจิด คําแสน
กลุมงานชาง
ไมเสนอชื่อ
-

2. นางสาวพรพรรณ โพธิ์วงษ

2. นายเดโช แสนหลาบคํา
-

โดยที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี้
1) มอบฝายเลขาฯ ดําเนินการรวบรวมหลักฐานประกอบการพิจารณาของผูไดรับการเสนอชื่อ เพื่อจัดสง
ทางมหาวิทยาลัย
2) สรุปผลการคัดเลือกเพื่อเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หากมีมติเห็นชอบใหดําเนินการ
เสนอชื่อตอมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต ตอไป

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

(นางจันทิมา จํานงคนารถ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวผจงจิต มวงพารา)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม
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ระบบและกลไกเมื่อมีการกลาวหาวามีบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณบุคลากร
เมื่อบุคลากรถูกกลาวหาวามีพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณ
คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ ง
และแตงตัง้ คณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลจรรยาบรรณบุคลากร
คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการ

รายงานผลการ
สอบสวนตอ
อธิการบดี

ไมมีมูลความผิด

อธิการบดีสั่งใหยุติและแจงให
ผูเกี่ยวของทราบ

มีมูลความผิดที่ไมถือเปนความ
ผิดวินัย

ปฏิบตั ิ

มีมูลความผิดที่ถือเปนความ
ผิดวินัย

แตงตัง้ กรรมการ สอบสวนทาง
วินัยตามหลักเกณฑวาดวย
การดําเนินการทางวินยั

เรียกพบโดยทําเปน
หนังสือและตักเตือน
ดวยวาจาใหปรับปรุงตัว

จบ
ไมปฏิบัติ

ปฏิบตั ิ

จบ

ออกคําสั่งหรือ
ทําทัณฑบน

ไมปฏิบัติ

แจงผลใหผูถูก
กลาวหาทราบ

เห็นดวย
ปฏิบตั ติ ามคําสั่ง

ไมเห็นดวย
พิจารณาคําอุทธรณและ
พิจารณาดําเนินการ

แจงผลใหผูถูกกลาวหา
ทราบ

