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สารบญั
ขอมูลพืน้ฐานและการดาํเนนิงานของหนวยงาน

หนา
สวนท่ี ๑ นโยบายแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยวิชาชีพอาจารยของคณะ ๑

- รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะภาระหนาท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือทําหนาท่ีในการสงเสริม
สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย

๖

- จํานวนครั้งของการประชุม ๗
สวนท่ี ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ พรอมสรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม
๗

สวนท่ี ๓ ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารย มก.และเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก ๑๒
สวนท่ี ๔ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และ/หรือ การไดรับขอรองเรียนเก่ียวกับการไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและข้ันตอนการดําเนินการของคณะกรณีไดรับขอรองเรียนตางๆ
๑๕

สวนท่ี ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในรอบปการศึกษา ๒๕๖๐
(๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๕

ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําคณะ หรือคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะ
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
- เกณฑการประเมินเพ่ือคัดเลือกอาจารยดีเดน และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ



ขอมูลพืน้ฐานของหนวยงาน

รายงานขอมูลสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
แนวทางดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สวนที่ ๑ นโยบาย แผนกลยทุธ/แผนการดาํเนนิงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

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
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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

หลักสตูรระดบัปริญญาตร ีจาํนวน ๒ หลักสตูร 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

หลักสตูรระดบับัณฑติศึกษา จาํนวน ๕ หลักสตูร ไดแก
๑. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู (ปจจุบันมีนิสิตตกคาง ๑ คน และปดหลักสูตร

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๔)
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ)
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
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๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

ปจจุบันปการศึกษา ๒๕๕๙ 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 และปดหลักสูตร

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๘
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

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
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 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 รับผิดชอบงานธุรการและอํานวยการดาน
งานบริหารท่ัวไปเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานดานตางๆ 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
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๖. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวจิยัและพฒันาการศกึษา
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมี
วั ต ถุป ระส งค  เ พ่ื อ พัฒนาการ ศึกษา  วิ จั ย  ทดลองทฤษฎี ท า งก าร ศึกษา  จิ ต วิ ทย าการ ศึกษา
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพในชนบท อีกท้ัง เนนสถานท่ีสําหรับฝกปฏิบัติงานของ
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการปฏิบัติงานทดลองวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติการสอน
สาธิตและเผยแพรผลงานทางการศึกษา

ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน พนัธกจิ วตัถปุระสงค ของคณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร

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

วตัถปุระสงค

๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
ใหมีคุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนําในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสูระดับ
สากล
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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

- รายนามคณะกรรมการดาํเนนิงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดบัคณะ ภาระหนาที่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการระดบัคณะเพื่อทาํหนาที่ในการสงเสริม สนบัสนุนและการตดิตามประเมินผลการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณวชิาชพีอาจารย 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
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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 ๒๕๕๙ ท่ีผานมา (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) มี
รายละเอียดดังนี้

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาตร จํานวน ๒ ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้

๑. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งท่ี
๑/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

๒. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งท่ี
๒/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

(ใหสาํเนาคาํสั่งและรายงานการประชมุทัง้หมดแนบไวในภาคผนวก)

สวนที่ ๒โครงการกจิกรรมและรปูแบบกจิกรรมในการสงเสริมสนบัสนนุอาจารยใหปฏบิัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร
และสรปุผลการดําเนนิงานมรีายละเอยีดแสดงตามตารางทีแ่นบมาพรอมนี้
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สรปุผลการดําเนนิงานในแตละโครงการ/กจิกรรมในการสงเสรมิสนบัสนนุอาจารยใหปฏบิตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีอาจารยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

ลาํดบัที่ งาน/โครงการ กจิกรรม วตัถปุระสงค งบประมาณ ดชันีชีว้ดัความสาํเรจ็ของ
โครงการ

ระยะเวลา ผลการดาํเนนิงาน ประโยชนทีไ่ดรบั

๑ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป

สรุปแผนปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนฯ

กําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป

- แผนปฎิบัติงานประจําป ส.ค.๕๙ แผนปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

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

ส.ค. ๕๙ –
ก.ค. ๖๐

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. ๕๙,
พ.ค. ๖๐

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.๕๙ ,
มิ.ย. ๖๐

การประเมินการปฏิบัติงานโดย
ผูบังคับบัญชาทุกคน

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาตนเอง

๕ โครงการคัดเลือกอาจารย
ดีเดนระดับคณะ

พิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด

๑. เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจของอาจารยท่ี
ปฏิบัติตาม

- ผลการคดัเลือกอาจารย
ดีเดนดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยเพื่อเสนอ

พ.ย.๕๙ คัดเลือกบุคลากรดีเดนระดับคณะและ
มอบเกียรติบัตรเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน

๑. เปนขวัญและกําลังใจของ
อาจารยท่ีปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
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ลาํดบัที่ งาน/โครงการ กจิกรรม วตัถปุระสงค งบประมาณ ดชันีชีว้ดัความสาํเรจ็ของ
โครงการ

ระยะเวลา ผลการดาํเนนิงาน ประโยชนทีไ่ดรบั

จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๒.เพื่อเปนแบบอยางท่ีดี
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๓.ถายทอดองคความรู
แตละดาน

ช่ือตอมหาวิทยาลัย ๒.เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย
๓. ถายทอดองคความรูท่ีได
จากบุคลากรดีเดนแตละดาน

๖ ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน

๑. ติดตามการสง มคอ. (๓-
๖)

เพื่อใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย

- รายงานการสงมคอ.ตาม
กําหนดเวลา

ม.ค.๖๐
มิ.ย. ๖๐

รายงานการสง มคอ. (๓-๖) ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของอาจารย

๒. ติดตามการสงคะแนน
สอบและการแกไขคะแนน I
ตามกําหนดปฏิทิน
การศึกษา

เพื่อใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย

- รายงานการสงคะแนนตาม
กําหนดเวลา

ธ.ค. ๕๙ ,
มิ.ย. ๖๐

รายงานการสงคะแนน
ภาคตน เปดสอน ๑๒๒ วิชา ๒๖๗
หมูเรียน สงตามกําหนด ๑๒๒ รายวิชา
ภาคปลาย เปดสอน ๑๒๖ วิชา ๒๔๓
หมูเรียน สงตามกําหนด ๑๒๖ รายวิชา
การแกไขคะแนน
ตรงตามกําหนดทุกรายวิชา
ภาคตน ๕๙ จํานวน ๑๒ วิชา ๒๕ หมู
เรียน (ติด I ภาคปลาย ๕๘)
ภาคปลาย ๕๙ จํานวน ๑๓ วิชา ๑๗
หมูเรียน
(ติด I ภาคตน ๕๙)

๗ โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ

จัดทําบอรดประชาสัมพันธ
เชิดชูเกียรติอาจารยท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับ

เพื่อยกยองคณาจารย
และประชาสัมพันธ
เปนแบบอยางท่ีดี

- จํานวนผูท่ีไดรับการเชิดชู
เกียรติ

พ.ย.๕๙ ดําเนินการคัดเลือกอาจารยดีเดนดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
(เน่ืองจากอยูในชวงไวทุกขจึงมอบ
เกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติอยางเดียว
ไมไดจัดทําบอรดประชาสัมพันธ)

ยกยองคณาจารยและ
ประชาสัมพันธเปนแบบอยาง
ท่ีดี
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ลาํดบัที่ งาน/โครงการ กจิกรรม วตัถปุระสงค งบประมาณ ดชันีชีว้ดัความสาํเรจ็ของ
โครงการ

ระยะเวลา ผลการดาํเนนิงาน ประโยชนทีไ่ดรบั

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

จัดสัมมนาอาจารย
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการผลิตบัณฑิตทีมี
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร

งบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ
๓๖๖,๒๐๐บาท

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวม มิ.ย.๖๐ เปาหมายผูเขารวม ๖๐ คน
จํานวนผูเขารวมโครงการ ๕๘ คน
(รอยละ ๙๖.๖๗)
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดี
งบประมาณในการดําเนินงาน
.................. บาท (รอการเงินสรุป)

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 มิ.ย.๖๐ มีการติดตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ๑ ครั้ง
(สัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะ)

การดําเนินงานเปนไปตาม
แผน

๒.เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ
๓. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

๑๑ สรุปผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานประจําป

จัดรวบรวมขอมูลและจัดทํา
รายงานตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑. เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผน
สงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลฯ

- รายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนา

ส.ค.๖๐ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

กรอบและทิศทางในการทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง
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ลาํดบัที่ งาน/โครงการ กจิกรรม วตัถปุระสงค งบประมาณ ดชันีชีว้ดัความสาํเรจ็ของ
โครงการ

ระยะเวลา ผลการดาํเนนิงาน ประโยชนทีไ่ดรบั

๒. เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ

๓. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย

ทั้งนีก้ารรายงานผลการดาํเนินงานในแตละโครงการ/กจิกรรมการสงเสรมิสนับสนุนอาจารยใหปฏบิตัิตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรนั้นกาํหนดใหมขีอมูลที่เกีย่วของดังนี้
 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏบิัติตามจรรยาบรรณ
 โครงการ  กําหนดการ
 สรุปคาใชจายโครงการ  รายชื่อผูเขารวมโครงการ

 ประมวลภาพกิจกรรม  ภาคผนวก ไดแก - เอกสารประกอบการจัดโครงการ/กจิกรรม - แบบสอบถามทัง้นีก้ารรายงานผลการดาํเนนิงานในแตละโครงการ/กจิกรรมการสงเสรมิสนบัสนนุอาจารยให
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีอาจารยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรนัน้กาํหนดใหมขีอมลูทีเ่กีย่วของดงันี้
รายงานการประเมินผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
โครงการ
กําหนดการ
สรุปคาใชจายโครงการ
รายชื่อผูเขารวมโครงการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ภาคผนวก ไดแก

- เอกสารประกอบการจัดโครงการ/กิจกรรม
- แบบสอบถาม
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สวนที่ ๓ การคดัเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร (รวมการคดัเลอืก
บุคลากรสายวชิาการและวจิยัดเีดนของ มก. ประจําป)

การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบป
การศึกษา ๒๕๕๙ ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่ออาจารยดเีดน เหตผุลที่ไดรบัการคดัเลือก

กลุมอายตุ่ํากวา ๔๐ ป

ดานการเรยีนการสอน

ผศ.ดร.พินดา  วราสุนันท
ผศ.ธารินทร  กานเหลือง

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

ดานวจิยั
ผศ.ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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

ดานบริการวชิาการ
อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สรอยคีรี
อาจารยบัณฑิต  เทียบทอง
อ.วุฒินันท  ไอยราพัฒนา

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

ดานนวตักรรม
อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม
อาจารย ดร.ศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย
อ.เสกสรรค  วิลัยลักษณ

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

กลุมอายุ ๔๐ ปขึน้ไป
ดานการเรยีนการสอน
อาจารย ดร.ทัศนีย  จันติยะ
รศ.ดร.สมบุญ ศิลปรุงธรรม
อ.มลิวัลย  กาญจนชาตรี

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ) กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจําคณะ
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โดยหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ไดนําขอมูลเพ่ือใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

 ผลการประเมินจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย มก. ระดับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 นําขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๓

มาชวยในการพิจารณาคัดเลือกฯ

ดานวจิยั
รศ.ดร.อภิชาติ  ใจอารีย
ผศ.เครือวัลย จตุพรพูนทรัพย

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

ดานบริการวชิาการ
ผศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม
ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา
ผศ.ดร.แสงเดือน  เจริญฉิม

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

ดานนวตักรรม
รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข
ผศ.สานิตย  รัศมี

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

ดานทาํคณุประโยชนแกมหาวทิยาลยั
ประเภทผูบริหารดีเดน
รศ.ดร.บรรจบ  ภิรมยคํา
ผศ.ณชพงศ อุดมศรี
ประเภทผูทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดีเดน
ผศ.ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล
อ.อุษณีย  จันทรสุกรี
ประเภทผูมีสวนรวมในกิจการนิสิตดีเดน
อ.ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล
ผศ.วาท่ีรอยตรีภูมิพัฒน  ธนัชญาอิศมเดช

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

จาํนวนอาจารย
ในสงักัดที่มี
ขอรองเรยีน

(คน)

ไดรบัขอรองเรยีนจาก
(ผูปกครอง/นสิติ/
บุคลากรภายนอก

ฯลฯ)

ไดรบัขอ
รองเรียน
ในเรื่องใด
(โปรดระบ)ุ

วธิกีารและขัน้ตอนที่
คณะดาํเนนิการกรณี
ไดรบัขอรองเรยีน

มาตรการลงโทษ

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี
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สวนที่ ๔ ขอมลูเกีย่วกบัสภาพปญหาอุปสรรคในการดาํเนนิการดานจรรยาบรรณวชิาชพีอาจารย
ของคณะศึกษาศาสตรและพฒันศาสตร

ไมมี

สวนที่ ๕ แนวทางการปรบัปรงุพฒันาและกจิกรรมในการสงเสรมิและสนบัสนุนอาจารยใหปฏบิัตติาม
จรรยาบรรณวชิาชีพอาจารยมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปการศกึษา ๒๕๖๐
(๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑. กําหนดใหมีการติดตามการดําเนินการตามแผนงานอยางตอเนื่อง และกําหนดปฏิทินการ
พิจารณาบุคลากรดีเดนของคณะในชวงเดือนกรกฎาคม โดยจะพิจารณาในทุกกลุม

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

รอบปการศกึษา ๒๕๖๐
(๑ สงิหาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

แนวทางการปรบัปรงุพฒันา

การจดัโครงการ/กจิกรรมที่
สอดคลองกบัแนวทางการ

สงเสรมิและสนบัสนนุอาจารย
ใหปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

กจิกรรมทีส่อดคลองกบั
โครงการ

ตวัชี้
ความสาํเรจ็

(KPI)

ระยะเวลาการดาํเนนิงานตามรอบปการศกึษา ๒๕๕๘

งบประมาณ ผูรบัผดิชอบส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑

ชวงระยะเวลาในการดาํเนนิกจิกรรม/โครงการใหแลวเสรจ็ตามแผนงาน
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

- งานบริการ
การศึกษา
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แนวทางการปรบัปรงุพฒันา

การจดัโครงการ/กจิกรรมที่
สอดคลองกบัแนวทางการ

สงเสรมิและสนบัสนนุอาจารย
ใหปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

กจิกรรมทีส่อดคลองกบั
โครงการ

ตวัชี้
ความสาํเรจ็

(KPI)

ระยะเวลาการดาํเนนิงานตามรอบปการศกึษา ๒๕๕๘

งบประมาณ ผูรบัผดิชอบส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑

ชวงระยะเวลาในการดาํเนนิกจิกรรม/โครงการใหแลวเสรจ็ตามแผนงาน
สอน

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

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 โครงการประชุมอาจารย จัดสัมมนาอาจารยที่ จํานวน ๑๕,๐๐๐ คณะกรรมการ
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แนวทางการปรบัปรงุพฒันา

การจดัโครงการ/กจิกรรมที่
สอดคลองกบัแนวทางการ

สงเสรมิและสนบัสนนุอาจารย
ใหปฏบิตัติามจรรยาบรรณ

กจิกรรมทีส่อดคลองกบั
โครงการ

ตวัชี้
ความสาํเรจ็

(KPI)

ระยะเวลาการดาํเนนิงานตามรอบปการศกึษา ๒๕๕๘

งบประมาณ ผูรบัผดิชอบส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑

ชวงระยะเวลาในการดาํเนนิกจิกรรม/โครงการใหแลวเสรจ็ตามแผนงาน
และอาจารยประจําหลกัสูตร ประจําหลกัสูตร อาจารยผูสอน

และอาจารยที่ปรึกษานิสิต
ปรึกษา อาจารยที่เขา

รวมโครงการ
การศึกษา

๙.ตดิตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนาซ่ึง
จัดโดยหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั

การเขารวมประชุมสัมมนา ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา

รายงาน
สรุปผลการเขา
รวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนา

- เจาหนาที่บุคคล
และเจาหนาที่
การเงินและบัญชี

๑๐.การติดตามแผนการ
ปฏิบัติงานสงเสริมและ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย

ติดตามแผนการปฏิบัติงาน แจงผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนฯในการ
สัมมนาสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจาํปของ
คณะฯ

รายงานการ
ติดตาม

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ

๑๑.สรุปผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานประจาํป

จัดทํารายงานประจําป จัดรวบรวมขอมูลและ
จัดทํารายงานตาม
ขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รายงานผล
การดําเนินงาน
ขอเสนอแนะ
แนวทางการ
พัฒนา

- คณะกรรมการ
จรรยาบรรณฯ






