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คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร



สารบัญ
ขอมูลพ้ืนฐานและการดําเนินงานของหนวยงาน

หนา
สวนท่ี ๑ นโยบายแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยวิชาชีพอาจารยของคณะ ๑

- รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะภาระหนาท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือทําหนาท่ีในการสงเสริม
สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

๖

- จํานวนครั้งของการประชุม ๗
สวนท่ี ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พรอมสรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
๙

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

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและข้ันตอนการดําเนินการของคณะกรณีไดรับขอรองเรียนตางๆ
๑๗

สวนท่ี ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในรอบปการศึกษา ๒๕๕๙
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑๘

ภาคผนวก ๒๑
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําคณะ หรือคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
- เกณฑการประเมินเพ่ือคัดเลือกอาจารยดีเดน และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ

๒๒

๒๓



ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน

รายงานขอมูลสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
แนวทางดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สวนท่ี ๑ นโยบาย แผนกลยุทธ/แผนการดําเนนิงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร
กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ ไดรับ
อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตั้งแตวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ ๖ หนวยงาน ประกอบดวย
สํานักงานเลขานุการ  ภาควิชาครุศึกษา  ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน  ภาควิชาพลศึกษา
และกีฬา  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  และโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา

คณะฯ มีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอนทางดานศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในหลักสูตร
ท่ีเปดสอนของคณะฯ เอง และใหบริการรายวิชาพ้ืนฐานสําหรับนิสิตคณะตางๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน ท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  โดยมีลําดับความเปนมา ดังนี้

ในป  พ.ศ . ๒๕๒๒ คณะฯ เคลื่อนย ายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร -เกษตร ชั้นป ท่ี ๓-๔ จาก
คณะศึกษาศาสตร  มาเรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน 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

มาเปดสอนท่ีคณะศึกษาศาสตร 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

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 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

ปการศึกษา ๒๕๕๗ คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น 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
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ปจจุบันปการศึกษา ๒๕๕๘ คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น
๖ หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๔ หลักสูตร
ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู

๒.๑ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา



๒.๒ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
๒.๓ สาขาคณิตศาสตรศึกษา
๒.๔ สาขาวิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ (มีนิสิตตกคาง ๓ คน และปด

หลักสูตรตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ คณะฯ มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒๔๔ คน จําแนกเปนระดับ

ปริญญาตรี จํานวน ๒๑๙ คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๒๕ คน จําแนกเปนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน ๒๘ คน สาขาคณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอรศึกษา จํานวน ๒๘ คน  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จํานวน ๖๘ คน สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
จํานวน ๓๑ คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน ๖๔ คน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน ๑๖ คน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน ๕ คน หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ จํานวน ๔ คน (ขอมูล ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙
จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร)

การบริหารจัดการนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน มีผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้

 พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๗ บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีฝายกําแพงแสน” ดังนี้
- นายสมมาตร ชื่นอ่ิม  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๕
- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ ถึงวันท่ี ๒๔

ธันวาคม ๒๕๒๗

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

 พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๔๑ บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีประจําวิทยาเขตกําแพงแสน” ดังนี้
- ผศ.ดร.พีรพงศ ทิพนาค  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ ถึงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๘
- รศ.อุดร รัตนภักดิ์  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ถึงวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๓๙
- รศ.บรรจบ ภิรมยคํา ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ถึงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑

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

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

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



 พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๒ บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน” และ “คณบดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี รศ.อุดร รัตนภักดิ์  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
ถึงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ (คณะฯ ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในคราวประชุมครั้ง
ท่ี ๙/๒๕๕๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๕๐ ใหเปลี่ยนชื่อจากคณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน เปนคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ เปนตนมา)

 พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๖ บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี  รศ.
บรรจบ  ภิรมยคํา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

ปจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใตการกํากับดูแลของ รศ .ดร.บรรจบ ภิรมย คํา   คณบดี
คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป ตั้งแตวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึง
วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีหนวยงานภายในคณะฯ ๖ หนวยงาน คือ สํานักงานเลขานุการ
คณะ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ภาควิชาครุศึกษา ศูนยวิจัย
และบริการวิชาการและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา โดยรับผิดชอบภาระงานตางๆ ดังนี้

๑. สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร รับผิดชอบงานธุรการและอํานวยการ
ดานงานบริหารท่ัวไปเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานดานตางๆ ของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๒. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน และ การ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
(ภาคพิเศษ)

๓. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพลศึกษา จํานวน ๒
หนวยกิต ในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ของวิทยาเขตกําแพงแสน และการผลิตบัณฑิต ทางการศึกษาในสาขา
พลศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตร ๕ ป

๔. ภาควิชาครุศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร ซึ่ง
เปนหลักสูตรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๕ ป

๕. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ สงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม

๖. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยมีวัต ถุประสงค  เ พ่ือพัฒนาการศึกษา 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 เปนองคกรชั้นนําดานการศึกษาและการพัฒนา เปนท่ียอมรับใน

ระดับสากล
พันธกิจ

๑) ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรับใชสังคม

๒) วิจัยและสรางองคความรูดานการศึกษาและการพัฒนาใหเปนท่ียอมรับและทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม

๓) บริการวิชาการดานการศึกษาและการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของสังคมหรือชุมชน
๔) อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปญญาไทย และ

สิ่งแวดลอม
๕) พัฒนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนา

การศึกษา ใหเปนแหลงฝกประสบการณวิชีพครูและเปนตนแบบการจัดการเรียนรูท่ีไดมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับในระดับสากล

วัตถุประสงค
๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ใหมีคุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนําในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสูระดับ
สากล

๒) เพ่ือพัฒนาและสรางองคความรูจากการวิจัยหรือนวัตกรรมสูการเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน
และสังคม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแขงขันไดในทางวิชาการ วิชาชีพ และ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน

๓) เพ่ือบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมดานการศึกษาและการพัฒนาสูชุมชน สังคม
ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสามารถแขงขันไดท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังเพ่ือนําความรู
จากการบริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย

๔) เพ่ืออนุรักษ สืบสาน เผยแพร ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยท้ังในระดับทองถ่ินและ
ระดับชาติไปสูนานาชาติ รวมท้ังเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีงามใหแกนิสิตและบุคลากร
โดยเฉพาะอัตลักษณ “สํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี” เพ่ือใหสังคมไทยดีงามและนาอยู

๕) เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรและ
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ โดยบุคลากรไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

๖) เพ่ือพัฒนาสงเสริมโรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตนแบบท่ีมีการใชนวัตกรรม
ทางการศึกษา และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีไดมาตรฐาน



- รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะ ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการระดับคณะเพื่อทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ประกอบดวย
๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา
๒. รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีปรึกษา
๓. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา
๔. รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ ท่ีปรึกษา
๕. รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ
๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ
๗. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
๘. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ
๙. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
๑๐. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
๑๑. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ

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

และการใหคําปรึกษาและพัฒนาครู
๑๕. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กรรมการและเลขานุการ
๑๖. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๑๗. นางสาวผจงจิต  มวงพารา กรรมการและผูชวยเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ี
๑. กําหนดนโยบายและการจัดทําแผนสงเสริม สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๒. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตทุกสาขาวิชา และครูพันธุใหม

ใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการจัดการเรียนรู ภาษาและเทคโนโลยี
๓. กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและจัดทําสรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๔. พิจารณาอาจารยดีเดนและบุคลากรสายสนับสนุนดีเดนของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
๕. พิจารณาการดําเนินการกรณีบุคลากรไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยมหาวิทยาลัย เสนอ

ตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาดําเนินการตอไป
๖. ประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรมสราง

เสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
๗. งานอ่ืนๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย



- จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีผานมา (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) มี
รายละเอียดดังนี้

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาตร จํานวน ๒ ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งท่ี
๑/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

๒. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งท่ี
๒/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

สวนท่ี ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
และสรุปผลการดําเนินงานมีรายละเอียดแสดงตามตารางท่ีแนบมาพรอมนี้



สรุปแผนและผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วดัความสาํเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

๑ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

สรุปแผนปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนฯ

กําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป

- แผนปฎิบัติงานประจําป ต.ค.๕๘ แผนปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ใชในการดําเนินงาน ติดตาม
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดตางๆ

๒ การรณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

๑. รณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๒. แจงท่ีประชุมกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรรับทราบ

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล

- คณาจารยรอยละ ๘๐ มี
ความเขาใจ

ก.ย. ๕๘ –
ก.ค. ๕๙

ประชาสัมพันธจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ผานทาง
http://www.edu.kps.ku.ac.th/con
duct.html

เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานสงเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

๓ งานติดตามการประเมิน
การเรียนการสอนของนิสิต
และอาจารย

๑.แจงกําหนดการประเมิน
การเรียนการสอนให
คณาจารยและนิสิตทราบ

๑.เพื่อกระตุนให
ผูเกี่ยวของกับการ
ประเมินผลการเรียน
การสอนดําเนินการ
ตามกําหนดเวลา

- ๑.มีการประเมินการเรียน
การสอนครบถวนทุก
รายวิชา

พ.ย. ๕๘,
พ.ค. ๕๙

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

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน

๒.ติดตามการประเมินผล
การเรียนการสอน

๒.เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย

๒.รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอน

๔ รวบรวมสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอาจารย (ประเมิน
โดยผูบงัคับบญัชา)

ติดตามและรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน

เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย

- รายงานสรุปผลการ
ประเมิน

ธ.ค.๕๘ ,
มิ.ย. ๕๙

การประเมินการปฏิบัติงานโดย
ผูบังคับบัญชาทุกคน

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาตนเอง

๕ โครงการคัดเลือกอาจารย
ดีเดนระดับคณะ

พิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด

๑. เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจของอาจารยท่ี
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

- ผลการคดัเลือกอาจารย
ดีเดนดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยเพื่อเสนอ
ช่ือตอมหาวิทยาลัย

พ.ย.๕๘ กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป
ดานการเรียนการสอน
อาจารยศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย
ดานบริการวิชาการ
อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม

๑. เปนขวัญและกําลังใจของ
อาจารยท่ีปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
๒.เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ



ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วดัความสาํเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

๒.เพื่อเปนแบบอยางท่ีดี
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๓.ถายทอดองคความรู
แตละดาน

ดานการวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.นันทรัตน เครืออินทร
ผศ.ดร.ตอศกัดิ ์แกวจรัสวิไล
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยปรีชา  นวมนาม
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล

อาจารย
๓. ถายทอดองคความรูท่ีได
จากบุคลากรดีเดนแตละดาน

กลุมอายุ ๔๐ ปขึน้ไป
ดานการเรียนการสอน
ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา
ดานบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วรรณี  อ้ึงสิทธิพูนพร
ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ
ดานการวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยนภัสกร  อุดมศรี
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
อาจารยทัศนีย  จันติยะ
ดานทําคุณประโยชนแก มก.
รศ.ดร.สบสันติ ์ มหานิยม

๖ ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน

๑. ติดตามการสง มคอ. (๓-
๖)

เพื่อใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย

- รายงานการสงมคอ.ตาม
กําหนดเวลา

ม.ค.๕๙
ก.ค. ๕๙

รายงานการสง มคอ. (๓-๖) ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของอาจารย

๒. ติดตามการสงคะแนน
สอบและการแกไขคะแนน I
ตามกําหนดปฏิทิน
การศึกษา

เพื่อใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย

- รายงานการสงคะแนนตาม
กําหนดเวลา

ธ.ค. ๕๘ ,
พ.ค. ๕๙

รายงานการสงคะแนน
ภาคตน เปดสอน ๑๒๓ วิชา ๒๖๐
หมูเรียน สงตามกําหนด ๑๒๓ รายวิชา
ภาคปลาย เปดสอน ๑๒๓ วิชา ๒๓๙
หมูเรียน สงตามกําหนด ๑๒๓ รายวิชา
การแกไขคะแนน
ตรงตามกําหนดทุกรายวิชา



ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วดัความสาํเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

ภาคตน ๕๘ จํานวน ๑๑ วิชา ๑๑ หมู
เรียน (ติด I ภาคปลาย ๕๗)
ภาคปลาย ๕๘ จํานวน ๕ วิชา ๗ หมู
เรียน
(ติด I ภาคตน ๕๘)

๗ โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ

จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
เชิดชูเกียรติอาจารยท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับ

เพื่อยกยองคณาจารย
และประชาสัมพันธ
เปนแบบอยางท่ีดี

- จํานวนผูท่ีไดรับการเชิดชู
เกียรติ

พ.ย.๕๘ ดําเนินการคัดเลือกอาจารยดีเดนดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

ยกยองคณาจารยและ
ประชาสัมพันธเปนแบบอยาง
ท่ีดี

๘ สัมมนาอาจารย บุคลากร
ทางการศึกษาและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
“อาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสตูร อาจารยประจํา
หลักสตูร อาจารยผูสอน
และบุคลากรทางการ
ศึกษา”

จัดสัมมนาอาจารย
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการผลิตบัณฑิตทีมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร

งบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ
๓๖๐,๐๐๐บาท
- สรุปคาใชจาย
ในการ
ดําเนินการ
๒๗๖,๒๙๒.๓๐
บาท

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม มิ.ย.๕๙ เปาหมายผูเขารวม ๖๐ คน
จํานวนผูเขารวมโครงการ ๙๘ คน
(รอยละ ๑๐๐)
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี
งบประมาณในการดําเนินงาน
๒๗๖,๒๙๒.๓๐ บาท

อาจารยมีความรูความเขาใจ
มากข้ึน

๙ ติดตามการเขารวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนาซึ่งจัดโดย
หนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ติดตามการเขารวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนา

เพื่อทราบผลการเขา
รวมประชุมสัมมนา

- รายงานสรุปผลการเขา
รวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนา

ตลอดป
การศึกษา

ไดรับขอมูลการเขารวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนาของอาจารยจากทุก
ภาควิชา (ตามรายละเอียดท่ีภาควิชา)

เปนฐานขอมูลในการพัฒนา
อาจารย

๑๐ การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานสงเสรมิและ
ติดตามประเมนิผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

แจงผลการปฏิบัติงานตาม
แผนฯในการสัมมนาสรุปผล
การปฏิบัติงานประจําปของ
คณะฯ

๑. เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ

- รายงานผลการติดตาม ๑๕-๑๗
มิ.ย. ๕๙

มีการติดตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ๑ ครั้ง
(สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะ)

การดําเนินงานเปนไปตาม
แผน

๒.เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ
๓. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม



ลําดับที่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วดัความสาํเร็จ
ของโครงการ

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ

จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

๑๑ สรุปผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานประจําป

จัดรวบรวมขอมูลและจัดทํา
รายงานตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑. เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ

- รายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา

ส.ค.๕๙ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

กรอบและทิศทางในการทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง

๒. เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ

๓. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

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



สวนท่ี ๓ การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยของคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบป

การศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังนี้
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ ระดับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

รายช่ืออาจารยดีเดน เหตุผลท่ีไดรับการคัดเลือก

กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป

ดานการเรียนการสอน

อาจารยศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ

ดานบริการวิชาการ
อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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

ดานการวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร
ผศ.ดร.ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล

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

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อาจารยปรีชา  นวมนาม คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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

ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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

กลุมอายุ ๔๐ ปข้ึนไป
ดานการเรียนการสอน
ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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



การคัดเลือกอาจารยดีเดนสายวิชาการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๘ ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังนี้

๑. แจงเวียนหนวยงานเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรผูมีคุณสมบัติตามเกณฑพรอมสงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

๒. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
และสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีมติเห็นชอบรายชื่อท่ีเสนอจากหนวยงาน

๓. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต
ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
และสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีมติเห็นชอบรายชื่อท่ีเสนอจากหนวยงาน

ประจําคณะ
ดานบริการวิชาการ
ผศ.ดร.วรรณี  อ้ึงสิทธิพูนพร
ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ

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

ดานการวิจัยและนวัตกรรม
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อ.นภัสกร  อุดมศรี คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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

ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต
อ.ทัศนีย  จันติยะ คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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

ดานทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย
รศ.ดร.สบสันติ์  มหานิยม คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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



๔. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเพ่ือพิจาณารายชื่อบุคลากร
ดีเดนในคราวประชุมคณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๕. จัดทําโปสเตอรเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดนระดับคณะ
๖. เสนอชื่ออันดับหนึ่งของบุคลากรดีเดนระดับคณะตอมหาวิทยาลัยเพ่ือคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย

วิชาการระดับมหาวิทยาลัย

โดยหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ไดนําขอมูลเพ่ือใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
 ผลการประเมินจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
อาจารย มก. ระดับคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 นําขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ มาชวยในการพิจารณาคัดเลือกฯ

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๕๘
๒) เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร



ขอมูลเกี่ยวกับขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

จํานวน
อาจารยใน
สังกัดท่ีมีขอ

รองเรียน (คน)

ไดรับขอรองเรียน
จาก(ผูปกครอง/
นิสิต/บุคลากร
ภายนอก ฯลฯ)

ไดรับขอรองเรียนใน
เรื่องใด (โปรดระบุ)

วิธีการและข้ันตอนท่ี
คณะดําเนินการกรณี
ไดรับขอรองเรียน

มาตรการลงโทษ

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี
สวนท่ี ๔ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคในการดําเนินการดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ไมมี

สวนท่ี ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

๑. กําหนดใหมีการติดตามการดําเนินการตามแผนงานอยางตอเนื่อง และกําหนดปฏิทินการ
พิจารณาบุคลากรดีเดนของคณะในชวงเดือนกรกฎาคม โดยจะพิจารณาในทุกกลุม

๒. แตงตั้งคณะกรรมการโดยใหผูมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมในแผนงานมาเปนคณะกรรมการ
(รองคณบดี หัวหนาสํานักงานเลขานุการ หัวหนาภาควิชาตางๆ หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหง มก.กพส. และประธานศูนยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือกําหนดนโยบายและ
แผนงานในการสนับสนุนและติดตามการดําเนินงานตอไป



แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

รอบปการศึกษา ๒๕๕๘
(๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

แนวทางการปรบัปรุง
พัฒนา

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏบิัตติามจรรยาบรรณ

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ

(KPI)

ระยะเวลาการดาํเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
งบประมาณ ผูรับผิดชอบส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน
๑.จัดทําแผนปฏบิัติงาน
ประจําป

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน

แผน
ปฎิบัติงาน
ประจําป

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

๒.การรณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร

โครงการประชาสัมพันธการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

๑. รณรงคการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย
๒. แจงที่ประชุม
กรรมการประจาํคณะ
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

- งานบริการ
การศึกษา

๒.ติดตามการประเมินผลการ
เรียนการสอน

๒.รายงานผล
การประเมิน
การเรียนการ
สอน

- งานบริการ
การศึกษา

๔.รวบรวมสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

ติดตามและรวบรวมผล
การปฏิบัติงาน

รายงาน
สรุปผลการ

- ภาควิชา/
ผจงจิต



แนวทางการปรบัปรุง
พัฒนา

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏบิัตติามจรรยาบรรณ

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ

(KPI)

ระยะเวลาการดาํเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
งบประมาณ ผูรับผิดชอบส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน
ของอาจารย (ประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา)

(ระบบภาระงานขั้นต่ํา) ประเมิน

๕.การคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนสายวิชาการ

การพิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด

กําหนดเกณฑการ
คัดเลือกบุคลากรดีเดน
สายวิชาการและสาย
สนับสนุนและชวย
วิชาการ

ผลการ
คัดเลือก
บุคลากรดีเดน
สายวิชาการ

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

๖.ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน

การแจงกาํหนดการดําเนินงาน
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

- งานบริการ
การศึกษา

๗.จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร
ดีเดนสายวิชาการและสาย
สนับสนุนและชวยวิชาการ

จัดทําบอรด
ประชาสัมพันธเชิดชู
เกียรติอาจารยที่มี
ผลงานเปนที่ยอมรับ

จํานวนผูที่
ไดรับการเชิดชู
เกียรติ

- คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธและ
กิจการพิเศษ

๘.สัมมนาอาจารยที่ปรึกษา
และอาจารยประจําหลกัสูตร

โครงการประชุมอาจารย
ประจําหลกัสูตร อาจารยผูสอน
และอาจารยที่ปรึกษานิสิต

จัดสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษา

จํานวน
อาจารยที่เขา
รวมโครงการ

๑๕,๐๐๐
คณะกรรมการ
การศึกษา

๙.ตดิตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนาซ่ึง
จัดโดยหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั

การเขารวมประชุมสัมมนา ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา

รายงาน
สรุปผลการเขา
รวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนา

- เจาหนาที่บุคคล
และเจาหนาที่
การเงินและบัญชี

๑๐.การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานสงเสริมและ

ติดตามแผนการปฏิบัติงาน แจงผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯในการ

รายงานการ
ติดตาม

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ



แนวทางการปรบัปรุง
พัฒนา

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏบิัตติามจรรยาบรรณ

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ

ตัวชี้
ความสําเร็จ

(KPI)

ระยะเวลาการดาํเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๕๘
งบประมาณ ผูรับผิดชอบส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐

ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสร็จตามแผนงาน
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

สัมมนาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจาํปของ
คณะฯ

๑๑.สรุปผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานประจาํป

จัดทํารายงานประจําป จัดรวบรวมขอมูลและ
จัดทํารายงานตาม
ขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผล
การดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
แนวทางการ
พัฒนา

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ



 

 

 

ภาคผนวก 







รายงานการประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ครั้งท่ี 1 /2558

วันพุธท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

........................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพ่ิม รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีปรึกษา
2. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา
3. รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
5. รองศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรสีวนแตง หัวหนาภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ  ทองเพ่ิม หัวหนาภาคครุศึกษา กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยคมกริช เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
8. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สรอยคีรี หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
9. ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ  อุดมศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ
10.อาจารยทัศนีย  จันติยะ ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
11.นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ
12.นางจันทิมา  จํานงคนารถ หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
13.นางสาวผจงจิต  มวงพารา บุคลากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เรื่องท่ีประชุม
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 หนังสือท่ี ศธ 0513.13102 / ว 10628 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากร

ดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 1.1 โดยมีกําหนดเสนอชื่อ ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 โดยสงผล
การคัดเลือกไปท่ีสํานักทะเบียนและประมวลผล

ท่ีประชุมรับทราบ

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม
ไมมีเนื่องจากเปนการประชุมครั้งแรก
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วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณา
3.1 การเสนอช่ือเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2558
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีหนังสือเก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 3.1 โดยมีกําหนดเสนอชื่อ ภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2558

ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณา

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
1. มอบใหฝายเลขานุการแจงเวียนหนวยงานเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรผูมีคุณสมบัติตามเกณฑพรอมสง

หลักฐานประกอบการพิจารณาโดยขอใหเสนอชื่อภายในวันท่ี 20 กันยายน 2558
2. นัดประชุมคราวตอไป เพ่ือพิจารณาผูไดรับเสนอชื่อ เพ่ือคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ เพ่ือเสนอท่ีประชุม

คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
3. สรุปผลการคัดเลือกโดยคัดเลือกจากผูท่ีไดรับความถ่ีสูงสุดจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการฯ ในแตละดาน

กรณีท่ีผลการคัดเลือกมีความถ่ีเทากัน ท่ีประชุมมีมติใหประธานคณะกรรมการฯ เปนผูมีอํานาจในการคัดเลือกบุคลากรดีเดน
ในดานนั้น ๆ

4. สรุปผลการคัดเลือกเพ่ือเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หากมีมติเห็นชอบใหดําเนินการเสนอชื่อ
ตอมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต ตอไป

5. จัดทําโปสเตอรเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดนระดับคณะ
6. เสนอชื่ออันดับหนึ่งของบุคลากรดีเดนระดับคณะตอมหาวิทยาลัยเพ่ือคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ

ระดับมหาวิทยาลัย
โดยหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ไดนําขอมูลเพ่ือใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1) ผลการประเมินจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย

มก. ระดับคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) นําขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาชวย

ในการพิจารณาคัดเลือกฯ
3) พิจารณาผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือก

บุคลากรดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2558
4) เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร



- 3 -

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ
4.1 การพิจารณาบุคลากรดีเดนระดับวิทยาเขต และระดับคณะ

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเก่ียวกับการเสนอรายชื่อบุคลากรดีเดนระดับวิทยาเขต และระดับ
คณะ ดวยทางวิทยาเขตยังไมไดเสนอหลักเกณฑมา จึงขอหารือท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหหนวยงานพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรดีเดนระดับวิทยาเขตโดยให
ใชหลักเกณฑในปการศึกษา 2557 มาใชในการพิจารณา สวนบุคลากรดีเดนระดับคณะท่ีประชุมเห็นชอบใหบุคลากรทุก
คนท่ีไดรับการพิจารณาระดับหนวยงาน เปนผูไดรับการรับเลือกระดับคณะ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจแก
บุคลากรสืบไป

4.2 นัดหมายการประชุมครั้งตอไป
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมกําหนดนัดหมายการประชุมครั้งตอไป ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบให

กําหนดการประชุมครั้งตอไปในวันท่ี 25 กันยายน 2558

เลิกประชุมเวลา 15.20 น.

(นางจันทิมา  จํานงคนารถ) (นางสาวผจงจิต  มวงพารา)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม ผูจดรายงานการประชุม



รายงานการประชุม
คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ครั้งท่ี 2 /2558

วันศุกรท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

........................................................
ผูมาประชุม
1. รองศาสตราจารยอธิเกียรติ  ทองเพ่ิม รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีปรึกษา
2. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สุวรรณ รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา
3. รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายกิจการนิสิต กรรมการ
5. รองศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรสีวนแตง หัวหนาภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารยอรวรรณ  ทองเพ่ิม หัวหนาภาคครุศึกษา กรรมการ
7. ผูชวยศาสตราจารยคมกริช เชาวพานิช หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ
8. ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ  อุดมศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ
9. อาจารยทัศนีย  จันติยะ ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ
10.นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ
11.นางจันทิมา  จํานงคนารถ หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ
12.นางสาวผจงจิต  มวงพารา บุคลากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ สรอยคีรี หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

เรื่องท่ีประชุม
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้

วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ
1.1 กําหนดการกรอกแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตผาน เว็บไซต และการสงคะแนนสอบไล ภาคตน ป

การศึกษา 2558
ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการกรอกแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตผานเว็บ และการสงคะแนนสอบ

ไล ภาคตน ปการศึกษา 2558 และรายละเอียดกิจกรรม อ่ืน ๆ ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา ดังนี้
วันท่ี 30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 58นิสิตกรอกแบบประเมินอาจารยผานเว็บไซต http://eassess.ku.ac.th
วันท่ี 30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 58อาจารยกรอกแบบประเมินตนเองผานเว็บไซต http://eassess.ku.ac.th
วันท่ี 11 ธ.ค. 58 วันสุดทายของการสอน
วันท่ี 14-25 ธ.ค.58 วันสอบไล
วันท่ี 21 ธ.ค. 58 วันสุดทายของการสงคะแนนแกไขคะแนนท่ียังไมสมบูรณ (คะแนน I) ของภาคปลาย ป

การศึกษา 2557 และ ภาคฤดูรอน ป พ.ศ. 2558
วันท่ี 5 ม.ค. 59 วันสุดทายของการสงคะแนนสอบไลภาคตน ปการศึกษา 2558
วันท่ี 5 ม.ค. 59 อาจารยผูสอนดูสรุปผลการประเมินผานเว็บไซต
วันท่ี 2 ก.ค. 59 วันสุดทายของการรายงาน มคอ.5 และ มคอ.6
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ท้ังนี้ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบวา ทางคณะกรรมการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรได
ดําเนินการจัดสงรายละเอียดกิจกรรมกรรมดังกลาวถึงอาจารยประจํารายวิชาทุกทานเรียบรอยแลว

ท่ีประชุมรับทราบ
1.2 การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 36 ป
ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับกําหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ครบรอบ 36 ป โดยการจัดงานกําหนดกิจกรรม ตาง ๆ ดังนี้
- เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตร ณ บริเวณสระพระพิรุณ
- เวลา 07.09 น. พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ณ บริเวณสระพระพิรุณ
- เวลา 08.00 น. พิธีวางพวงมาลา ณ หนาอนุสาวรีย หมอมหลวงชูชาติ กําภู
- เวลา 09.30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแกคณาจารยและบุคลากรดีเดน นิสิตเกาดีเดน ณ อาคารศูนย

มหาวิทยาลัย วิทยาเขตกําแพงแสน
- เวลา 11.00 น. ลงทะเบียน/รับของท่ีระลึก ณ หองคอนเวนชั่น

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 1.2 ท้ังนี้ขอใหประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบและรวมงานดังกลาว

ท่ีประชุมรับทราบ

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครู

ใหแกนิสิต ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและ

สงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 โดยไมมีขอแกไข

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องและพิจารณา
3.1 การเสนอช่ือเพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2558
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแบบสรุปการเสนอชื่อ ตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 3.1 ท่ีประชุม

พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบรายชื่อตามท่ีแตละหนวยงานเสนอวาเปนผูมีคุณสมบัติเขาขายตามเกณฑการคัดเลือกบุคลากร
ดีเดนในแตละดาน โดยพิจารณาหลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้

โดยหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ไดนําขอมูลเพ่ือใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1) ผลการประเมินจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย

มก. ระดับคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2) นําขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาชวย

ในการพิจารณาคัดเลือกฯ
3) พิจารณาผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากร

ดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2558
4) เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและ

พัฒนศาสตร
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ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเสนอรายช่ือบุคลากรดีเดน ดังนี้

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ จํานวน 12 ราย ดังรายช่ือตอไปนี้

ประเภท จํานวน ป 2558
สนล. ร.ร.สาธิตฯ

1. ขาราชการ
กลุมปฏิบตัิงานบริการวิชาการ จํานวน 2 คน -
กลุมปฏิบตัิงานบริหารและธุรการ จํานวน 2 คน นายสงวน นักฟอน นางกัญญาพัชร กองพรม

2. ลูกจางประจํา
กลุมงานบริการพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน นางชุดา หวังจันทร
กลุมงานสนับสนุน จํานวน 1 คน นายชิด กอแกว นายวิฑูรย ภาคสมบตัิ
กลุมงานชาง จํานวน 1 คน

3. พนักงานมหาวิทยาลัย
กลุมปฏิบตัิงานบริการวิชาการ จํานวน 2 คน น.ส.เมธาพร ฮงกือ นางสุนันท มีทรัพยมั่น

น.ส.ปยนันท จันทรสี
กลุมปฏิบตัิงานบริหารและธุรการ จํานวน 2 คน

4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได และพนักงาน
ราชการ

กลุมปฏิบตัิงานบริการวิชาการ จํานวน 1 คน
กลุมปฏิบตัิงานบริหารและธุรการ จํานวน 1 คน น.ส.มยรุี เหลืองวิไล นางนภาลัย วิลัยลักษณ
กลุมงานบริการพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน นายวงคคาร นางศรีคณุ
กลุมงานสนับสนุน จํานวน 1 คน นายณัฐวุฒิ ตันโต
กลุมงานชาง จํานวน 1 คน

บุคลากรดีเดนสายวิชาการ จํานวน 22 ราย ดังรายชื่อตอไปนี้ ท้ังนี้สวนท่ีทําแถบสีใหเสนอรายชื่อระดับมหาวิทยาลัย

ประเภท หนวยงาน
ภ.การพัฒนาฯ ภ.ครุศึกษา ภ.พลศึกษาและกีฬา ร.ร.สาธิตฯ

กลุมอายุต่าํกวา 40 ป
ดานการเรียนการสอน - ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท อ.ศุภวรรณ วงศสรางทรัพย -
ดานการบริการวิชาการ

- สายวิทยาศาสตร อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
- สายสังคมศาสตร - -

ดานการวิจัยและนวัตกรรม
- สายวิทยาศาสตร ผศ.ดร.นันทรัตน เครืออินทร
- สายสังคมศาสตร - ผศ.ดร.ตอศักด์ิ แกวจรัสวิไล -

ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม - อ.ธารินทร กานเหลือง อ.ปรีชา นวมนาม
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสติ อ.นิรันดร ยิ่งยวด อ.ดร.กนิษฐา เชาววัฒนกุล - -
ดานทําคุณประโยชนแก มก. - - - -
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ประเภท หนวยงาน
ภ.การพัฒนาฯ ภ.ครุศึกษา ภ.พลศึกษาและกีฬา ร.ร.สาธิตฯ

กลุมอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป
ดานการเรียนการสอน อ.ดร.สุภาสิณี นุมเนียม ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยธุยา รศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข -
ดานการบริการวิชาการ

- สายวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.รุจิราพร
รามศิริ

- สายสังคมศาสตร ผศ.ดร.วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร - อ.สุพรทิพย พูพะเนียด
ดานการวิจัยและนวัตกรรม

- สายวิทยาศาสตร
- สายสังคมศาสตร ผศ.ดร.อภิชาติ ใจอารีย ผศ.ดร.อัจฉรา ปุราคม

ดานการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม ผศ.อรวรรณ ทองเพิ่ม - อ.นภัสกร อุดมศรี
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสติ อ.ทัศนีย จันติยะ - ผศ.วสันต เดือนแจง
ดานทําคุณประโยชนแก มก. รศ.ดร.สบสันต์ิ มหานยิม

โดยท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการ สรุปผลการคัดเลือกเพ่ือเสนอเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ หากมีมติเห็นชอบใหดําเนินการเสนอชื่อตอมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต ตอไป

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ
- ไมมี

เลิกประชุมเวลา 16.20 น.

(นางจันทิมา  จํานงคนารถ) (นางสาวผจงจิต  มวงพารา)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูตรวจรายงานการประชุม ผูจดรายงานการประชุม
















