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สารบัญ 
ขอมูลพ้ืนฐานและการดําเนินงานของหนวยงาน 

 
  หนา 
สวนท่ี ๑ นโยบายแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยวิชาชีพอาจารยของคณะ ๑ 
 - รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะภาระหนาท่ี 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือทําหนาท่ีในการสงเสริม 
สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

๖ 

 - จํานวนครั้งของการประชมุ ๗ 
สวนท่ี ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนบัสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

วิชาชีพ พรอมสรุปผลการดําเนินงานในแตละกิจกรรม 
8 

สวนท่ี ๓ ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารย มก.และเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก ๑3 
สวนท่ี ๔ ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และ/หรือ การไดรับขอรองเรียนเก่ียวกับการไมปฏิบัติตาม 

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและข้ันตอนการดําเนินการของคณะกรณีไดรับขอรองเรียนตางๆ 
๑6 

สวนท่ี ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในรอบปการศึกษา ๒๕๖2 
(1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563) 

๑6 

   

ภาคผนวก ๒๑ 

 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําคณะ หรือคําสั่งแตงตั้ง 
  คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของกับจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ 
- เกณฑการประเมินเพ่ือคัดเลือกอาจารยดีเดน และหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
 
 

 

  
 



ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน 
 

รายงานขอมูลสรุปเก่ียวกับการดําเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและมาตรการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
แนวทางดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
สวนท่ี ๑ นโยบายแผนกลยุทธ/แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  มีจุดเริ่มตนจากการเปนสวนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตอมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีประกาศจัดต้ัง คณะศึกษาศาสตร 
กําแพงแสน เปนหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ และ ไดรับ
อนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน “คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตั้งแตวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยมีโครงสรางการแบงสวนราชการภายในคณะ๖ 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 เคลื่อนยายนิสิตสาขาศึกษาศาสตร-เกษตร ชั้นปท่ี ๓-๔ จาก  คณะ
ศึกษาศาสตร  มาเรียนท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน เปนปแรก   

พ.ศ. ๒๕๒๓  จัดตั้งโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนศูนยวิจัยและ 
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 (หลักสูตร๕ ป  โดย
จําแนกเปน ๔ สาขา  ไดแก สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา  
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  และสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๒  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ  
 พ.ศ. ๒๕๕๓  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑หลักสูตร  ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  
 พ.ศ. ๒๕๕๕  เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ และปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๑ หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  โดยจําแนกเปน ๔ สาขา  ไดแก สาขาคณิตศาสตรศึกษา  



๒ 
 
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  สาขาภาษาอังกฤษศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตรศึกษาโดยในปการศึกษา ๒๕๕๕ไดขอ
ชะลอการเปดรับสาขาวิทยาศาสตรศึกษาไว และไดทําการเปดสอนในปการศึกษา ๒๕๕๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
(ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนและหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอม
ศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู 

 

ปการศึกษา ๒๕๕๗ คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น ๗ หลักสูตร  
จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

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

๓.๑ สาขาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (ปจจุบันมีนิสิตจํานวน ๕๔ คน และงดรับนิสิตใหม
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๕  

๓.๒สาขาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอรศึกษา (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

ตั้งแตปการศึกษา๒๕๕๔  
๒. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ  
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ 
๔. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
๕. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 

 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น ๕ 
หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๓ หลักสูตร 
ดังนี้ 

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

๒.๑วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 
๒.๒วิชาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 
๒.๓วิชาเอกคณิตศาสตรศึกษา  
๒.๔วิชาเอกวิทยาศาสตรศึกษา  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก 



๓ 
 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ  
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ  
ปจจุบันปการศึกษา ๒๕๖1 คณะฯ มีหลักสูตรท่ีเปดสอนและอยูในความรับผิดชอบของคณะฯ ท้ังสิ้น 

๕ หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒ หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๓ หลักสูตร 
ดังนี้ 

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

๒.๑ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา 
๒.๒ วชิาเอกภาษาอังกฤษศึกษา 
๒.๓ วชิาเอกคณิตศาสตรศึกษา  
๒.๔ วชิาเอกวิทยาศาสตรศึกษา  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๓ หลักสูตร ไดแก 
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน (ภาคพิเศษ  
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
๓. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (ภาคพิเศษ  

ในปการศึกษา ๒๕๖1 คณะฯ มีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน ๒68 คน จําแนกเปนระดับ
ปริญญาตรีจํานวน ๒๕3 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1๕ คน จําแนกเปนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา จํานวน 63 คน สาขาภาษาอังกฤษศึกษา จํานวน 40 
คน  สาขาคณิตศาสตรศึกษา จํานวน ๓9 คน สาขาวิทยาศาสตรศึกษา จํานวน 52 คนและหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา จํานวน 59 คน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน ๔ คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน จํานวน 8 คน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา จํานวน 3  คน (ขอมูล ณ วันท่ี 6 สิงหาคม ๒๕๖2 จากงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  

การบริหารจัดการนับตั้งแตเริ่มดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
วิทยาเขตกําแพงแสน มีผูบริหารกํากับดูแลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

• พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๗ บริหารงานโดย “ผูชวยคณบดีฝายกําแพงแสน”  ดังนี้ 
- นายสมมาตร ชื่นอ่ิม  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ถึงวันท่ี๒๔ ธันวาคม ๒๕๒๕  

- นางไมตรี ชุมสาย ณ อยุธยา  ดํารงตําแหนงต้ังแตวันท่ี 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 ถึงวันท่ี๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ 

- รศ.อุดร รัตนภักดิ์  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ ถึงวันท่ี๗ มิถุนายน ๒๕๓๙   

- รศ.บรรจบ ภิรมยคํา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ถึงวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 



๔ 
 

• 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 ๑๓มิถุนายน ๒๕๔๘ 

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

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

• พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๖๐ บริหารงานโดย “คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร” โดยมี  รศ.
บรรจบ  ภิรมยคํา  ดํารงตําแหนงตั้งแตวันท่ี ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๖  ถึงวันท่ี ๒๙กรกฏาคม๒๕๖๐ 

 

 ปจจุบัน คณะฯ บริหารงานภายใตการกํากับดูแลของ รศ.ดร.วินัย  พูลศรี  คณบดีคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร  โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๔ ป  ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๘กุมภาพันธ 
๒๕๖๕ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีหนวยงานภายในคณะฯ ๖หนวยงาน คือสํานักงานเลขานุการ
คณะ ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา  ภาควิชาครุศึกษาศูนยวิจัย
และบริการวิชาการและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนศูนยวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา โดยรับผิดชอบภาระงานตางๆ ดังนี้ 

๑. สํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรรับผิดชอบงานธุรการและอํานวยการดาน
งานบริหารท่ัวไปเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานดานตางๆของคณะฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนและ การ
ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและชุมชนและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
(ภาคพิเศษ  

๓. ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาบังคับพลศึกษาจํานวน ๒
หนวยกิตในระดับปริญญาตรีทุกสาขา ของวิทยาเขตกําแพงแสนและการผลิตบัณฑิต ทางการศึกษาในสาขาพล
ศึกษา ซ่ึงเปนหลักสูตร ๕ป  

๔. ภาควิชาครุศึกษารับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา จิตวิทยา
การศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษารวมถึงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรการสอนคณิตศาสตรซ่ึงเปน
หลักสูตรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน๕ป  

๕. ศูนยวิจัยและบริการวิชาการสงเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการในสาขาศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม 

๖. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษา รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
โดยมีวัต ถุประสงค  เ พ่ือพัฒนาการศึกษา วิจัย  ทดลองทฤษฎีทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา                      



๕ 
 
หลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการศึกษาและอาชีพในชนบท อีกท้ัง เนนสถานท่ีสําหรับฝกปฏิบัติงานของ
นิสิต คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในการปฏิบัติงานทดลองวิจัยเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติการสอน 
สาธิตและเผยแพรผลงานทางการศึกษา 

 

ปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน พันธกิจวัตถุประสงคของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
 

ปรัชญา 
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรเปนศาสตรแหงการพัฒนามนุษยสูสังคมอุดมปญญา 
 

ปณิธาน 
        ผลิตบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยคุณธรรม ปญญาพัฒนาองคความรูดวยจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ
วิชาชีพและสังคม 
 
วิสัยทัศน 
        เปนองคกรชั้นนําในการผลิตและพัฒนา ครู บุคลากร และสรางสรรคนวัตกรรมการเรียนรูสูสังคม 
 
พันธกิจ 

๑ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาดานการศึกษาและการพัฒนาท่ีมีความรูความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม และจติสํานึกในการรับใชสังคม 

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 และปริญญาเอกใหมี
คุณธรรม ความรู สมรรถนะ และภาวะผูนําในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคมสูระดับสากล 

๒) เพ่ือพัฒนาและสรางองคความรูจากการวิจัยหรือนวัตกรรมสูการเรียนการสอน การพัฒนาคน ชุมชน 
และสังคม ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนสามารถแขงขันไดในทางวิชาการ วิชาชีพ และนําไปสูการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

๓) เพ่ือบริการวิชาการ ถายทอดองคความรู และนวัตกรรมดานการศึกษาและการพัฒนาสูชุมชน สังคม 
ใหมีศักยภาพในการประกอบอาชีพท่ีสามารถแขงขันไดท้ังในและตางประเทศ รวมท้ังเพ่ือนําความรูจากการ
บริการวิชาการกลับมาพัฒนาการเรียนการสอน การจัด การศึกษา และการวิจัย 

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



๖ 
 

๕) เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการดําเนินงานตามพันธกิจขององคกรและ
สามารถบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตวัฒนธรรมองคกรคุณภาพ โดยบุคลากรไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๖) เพ่ือสงเสริมโรงเรียนสาธิตฯ ใหเปนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตนแบบท่ีมีการใชนวัตกรรม ทางการศึกษา 
และเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีไดมาตรฐาน 

 
- รายนามคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยในระดับคณะ ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ของคณะกรรมการระดับคณะเพ่ือทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
 ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประกอบดวย 

๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 
๒. รองคณบดีฝายวิชาการ ท่ีปรึกษา 
๓. รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีปรึกษา 
๔. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา 
๕. รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 
๖. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ รองประธานกรรมการ 
๗. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ 
๘. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 
๙. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 
๑๐. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
๑๑. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรรมการ 

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

และการใหคําปรึกษาและพัฒนาครู 
๑๕. หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร กรรมการ 
๑๖. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 
๑๗. นางสาวผจงจิต  มวงพารา กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวกนกวรรณสุทธิธนานันท 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 

 



๗ 
 
- จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารยของคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๖1 ท่ีผานมา (๑ สิงหาคม ๒๕๖1- ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖2        
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาตรจํานวน 3 ครั้ง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๑. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งท่ี 
1/๒๕๖1 เม่ือวันพุธท่ี  15 สิงหาคม ๒๕๖1 

๒. การประชุมคณะกรรมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต ครั้งท่ี 
2/๒๕๖1 เม่ือวันพุธท่ี  ๑๙ กันยายน ๒๕๖1 

๓. การประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 
วาระพิเศษ เม่ือวันศุกรท่ี 26 กรกฎาคม 2562 

 

 
 
 

สวนท่ี ๒ โครงการกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
และสรุปผลการดําเนินงานมีรายละเอียดแสดงตามตารางท่ีแนบมาพรอมนี้ 

 
 



๘ 
 

สรุปแผนและผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ในการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ลําดับที ่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ 

๑ จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป 

สรุปแผนปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนฯ 

กําหนดเปาหมายการ
ดําเนินงานประจําป 

- แผนปฎิบัติงานประจําป มิ.ย.61 แผนปฏิบัติงานสงเสริมสนับสนุนและ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ใชในการดําเนินงาน ติดตาม
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดตางๆ 

๒ การรณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒน
ศาสตร 

๑. รณรงคการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 
๒. แจงท่ีประชุมกรรมการ
ประจําคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรรับทราบ 

เพื่อสรางความเขาใจ
ในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณและ
มาตรการกํากับดูแล 

- คณาจารยรอยละ ๘๐มี
ความเขาใจ 

ส.ค.61-
ก.ค.62 

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

เกิดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานสงเสริมสนับสนุน
และติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารย 

๓ งานติดตามการประเมิน
การเรียนการสอนของนิสิต
และอาจารย 

๑.แจงกําหนดการประเมิน
การเรียนการสอนให
คณาจารยและนิสิตทราบ 

๑.เพื่อกระตุนให
ผูเก่ียวของกับการ
ประเมินผลการเรียน
การสอนดําเนินการ
ตามกําหนดเวลา 

- ๑.มีการประเมินการเรียน
การสอนครบถวนทุก
รายวิชา 

พ.ย. ๖1,
พ.ค. ๖2 

มีผลการประเมินครบถวนทุกรายวิชา  คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน 

    ๒.ติดตามการประเมินผล
การเรียนการสอน 

๒.เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย 

  ๒.รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอน 

    

๔ รวบรวมสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของอาจารย (ประเมิน
โดยผูบังคับบัญชา 

ติดตามและรวบรวมผลการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารย 

 - รายงานสรุปผลการ
ประเมิน 

ม.ค.๖2 
มิ.ย.๖2 

การประเมินการปฏิบัติงานโดย
ผูบังคับบัญชาทุกคน 

คณาจารยนําผลการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาตนเอง 

๕ โครงการคัดเลือกอาจารย
ดีเดนระดับคณะ 

พิจารณาคัดเลือกอาจารย
ดีเดนดานตางๆเกณฑท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

๑. เพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจของอาจารยท่ี
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

- ผลการคดัเลือกอาจารย
ดีเดนดานจรรยาบรรณ
วิชาชีพอาจารยเพื่อเสนอ
ช่ือตอมหาวิทยาลัย 

พ.ย.๖1 กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป 
ดานการเรียนการสอน 
อาจารย ดร.ระวี  สัจจโสภณ 
อาจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล 
อาจารยบัณฑิต  เทียบทอง 

๑. เปนขวัญและกําลังใจของ
อาจารยท่ีปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 



๙ 
 

ลําดับที ่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ 

๒.เพื่อเปนแบบอยางท่ีดี
ในการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 
๓.ถายทอดองคความรู
แตละดาน 

อาจารยมินตรา  สิงหนาค 
ดานบริการวิชาการ 
อาจารย ดร.อารีรัตน  ภาคพิธเจริญ 
อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สรอยคีร ี
อาจารย ดร.ศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย 
อาจารยปรีชา  นวมนาม 
ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร 
อาจารยโชคชัย  ดวงแกว 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผศ.ดร.ตอศักดิ์  แกวจรสัวิไล 
อาจารยรณกร  เอ่ียมเจริญ 
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต 
อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล 
อาจารยพรเพ็ญ  ลาโพธ์ิ 

๒.เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีในการ
ปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 
๓. ถายทอดองคความรูท่ีได
จากบุคลากรดีเดนแตละดาน 

             กลุมอายุ ๔๐ ปข้ึนไป 
ดานการเรียนการสอน 
อาจารย ดร.วราภรณ  แยมทิม 
อาจารย ดร.สุภิญญา  ปญญาสีห 
รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข 
ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร 
ดานบริการวิชาการ 
อาจารย ดร.ศุภรักษ  อธิคมสุวรรณ 
รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม 
ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ 
ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
ผศ.ดร.วรรณี  เนียมหอม 
ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา 
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อาจารย ดร.ทัศนีย  จันติยะ 
อาจารย ดร.สุพรทิพย  พูเพนียด 
อาจารจสุชาติ  จันทรสุกรี 
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต 
ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา 

 



๑๐ 
 

ลําดับที ่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ 

รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม 
ดานทําคุณประโยชนแก มก. 
ผศ.ภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช 

๖ ติดตามผลการดําเนินงาน
การเรียนการสอน 

๑. ติดตามการกรอก มคอ.  
 

เพื่อใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย 

- รายงานการสงมคอ.ตาม
กําหนดเวลา 

ตามกําหนด
ปฏิทิน
การศึกษา 

รายงานการสง มคอ.   ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของอาจารย 

  ๒. ติดตามการสงคะแนน
สอบและการแกไขคะแนน I 
ตามกําหนดปฏิทิน
การศึกษา 

เพื่อใหทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของอาจารย 

- รายงานการสงคะแนนตาม
กําหนดเวลา 

ตามกําหนด
ปฏิทิน
การศึกษา 

รายงานการสงคะแนน 
ภาคตน เปดสอน ๑08 วิชา 194 หมูเรียน 
สงตามกําหนด ๑08 วิชา 194 หมูเรียน 
ภาคปลาย เปดสอน  108 วิชา 183 หมู
เรียน สงตามกําหนด 108 วิชา 183 หมู
เรียน 
การแกไขคะแนน 
ตรงตามกําหนดทุกรายวิชา 
ภาคตน จํานวน ๑5 วิชา ๒1 หมูเรียน 
ภาคปลาย จํานวน ๑2 วิชา ๑3 หมูเรียน 

 

๗ โครงการกิจกรรมเชิดชู
เกียรติ 

ประชาสัมพันธเชิดชูเกียรติ
อาจารยท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับทางเว็บไซต 

เพื่อยกยองคณาจารย
และประชาสัมพันธ
เปนแบบอยางท่ีดี 

- จํานวนผูท่ีไดรับการเชิดชู
เกียรติ 

พ.ย.๖1 ดําเนินการคัดเลือกอาจารยดีเดนดาน
จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 
 

ยกยองคณาจารยและ
ประชาสัมพันธเปนแบบอยาง
ท่ีดี 

๘ สัมมนาอาจารย บุคลากร
ทางการศึกษาและการ
แลกเปล่ียนเรียนรูดาน
“การจัดการเรียนรูในยุค 
Disruptive Innovation” 

จัดสัมมนาอาจารย 
บุคลากรทางการศึกษา 
 

เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรูในยุค 
Disruptive 
Innovation เพื่อ
พัฒนาการผลิต
บัณฑิตทีมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคของ
มหาวิทยาลัยเกษตร  
ศาสตร 

งบประมาณท่ี
ไดรับอนุมัติ   
25,,๐๐๐บาท 
 
 

ระดับความพึงพอใจ พ.ค.62 เปาหมายผูเขารวม ๒๐๐คน 
จํานวนผูเขารวมโครงการ  220 คน 
(รอยละ 100  
คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเขารวม
โครงการอยูในระดับดีมาก (๔.4๐  
งบประมาณในการดําเนินงาน 
25,000 บาท 

อาจารยมีความรูความเขาใจ
มากข้ึน 



๑๑ 
 

ลําดับที ่ งาน/โครงการ กิจกรรม วัตถุประสงค งบประมาณ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

ระยะเวลา ผลการดําเนินงาน ประโยชนที่ไดรับ 

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 ก.ค.62 มีการติดตามแผนปฏิบัติการสงเสริม
สนับสนุนและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย๑ครั้ง
(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.๖2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

กรอบและทิศทางในการทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง 

๒. เพื่อแจงผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน ฯ 

  

๓. เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อาจารย 

  

 



๑๒ 
 

ท้ังน้ีการรายงานผลการดําเนินงานในแตละโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน้ันกําหนดใหมีขอมูลท่ีเกี่ยวของดังน้ี 

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



๑๓ 
 

สวนท่ี ๓ การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
การคัดเลือกอาจารยดีเดนดานจรรยาบรรณอาจารยของคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ในรอบป

การศึกษา ๒๕๖1 ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังนี้ 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการ ระดับคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตรประจําปการศึกษา ๒๕๖1 

 

 
 
 

รายช่ืออาจารยดีเดน เหตุผลท่ีไดรับการคัดเลือก 

กลุมอายุต่ํากวา ๔๐ ป 

ดานการเรียนการสอน  

อาจารย ดร.ระวี  สัจจโสภณ 
อาจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล 
อาจารยบัณฑิต  เทียบทอง 
อาจารยมินตรา  สิงหนาค 
 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

ดานบริการวิชาการ  

อาจารย ดร.อารีรัตน  ภาคพิธเจริญ 
อาจารย ดร.ธีรศักดิ์  สรอยคีรี 
อาจารย ดร.ศุภวรรณ  วงศสรางทรัพย 
อาจารยปรีชา  นวมนาม 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

ดานการวิจัยและนวัตกรรม  
ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร 
อาจารยโชคชัย  ดวงแกว 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ผศ.ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล 
อาจารยรณกร  เอ่ียมเจริญ 
 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

รายช่ืออาจารยดีเดน เหตุผลท่ีไดรับการคัดเลือก 
ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต  
อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล 
อาจารยพรเพ็ญ  ลาโพธิ์ 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 

กลุมอายุ ๔๐ ปข้ึนไป  
ดานการเรียนการสอน  

อาจารย ดร.วราภรณ  แยมทิม 
อาจารย ดร.สุภิญญา  ปญญาสีห 
รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข 
ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

ดานบริการวิชาการ  

อาจารย ดร.ศุภรักษ  อธิคมสุวรรณ 
รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม 
ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ 
 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

ดานการวิจัยและนวัตกรรม  
ผศ.ดร.วรรณี  เนียมหอม 
ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา 
 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
อาจารย ดร.ทัศนีย  จันติยะ 
อาจารย ดร.สุพรทิพย  พูเพนียด 
อาจารจสุชาติ  จันทรสุกรี 
 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต  
ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา 
รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม 
 

คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ผานความเห็นชอบกรรมการพิจารณาระดับหนวยงาน 
(ภาควิชา/ร.ร.สาธิตฯ กรรมการจรรยาบรรณฯ และกรรมการ
ประจาํคณะ 

รายช่ืออาจารยดีเดน เหตุผลท่ีไดรับการคัดเลือก 
ดานทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย  
ผศ.ภูมิพัฒน ธนัชญาอิศมเดช คุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดเปนอันดับหนึ่งของผูไดรับการ

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



๑๕ 
 

             การคัดเลือกอาจารยดีเดนสายวิชาการตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยของคณะศึกษาศาสตร 
และพัฒนศาสตร ในรอบปการศึกษา ๒๕๖1 ท่ีผานมา มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. แจงเวียนหนวยงานเพ่ือพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรผูมีคุณสมบัติตามเกณฑพรอมสงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา 

๒. ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 
ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๖1 เม่ือวันท่ี  ๑๙ กันยายน ๒๕๖1 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ
และสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มีมติเห็นชอบรายชื่อท่ีเสนอจากหนวยงาน 

๓. ประชาสัมพันธเชิดชูเกียรติและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดนระดับคณะ 
๔. เสนอชื่ออันดับหนึ่งของบุคลากรดีเดนระดับคณะตอมหาวิทยาลัยเพ่ือคัดเลือกบุคลากรดีเดนสาย

วิชาการระดับมหาวิทยาลัย  
 

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

 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ  
๑) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป ๒๕๖1 
๒) เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร

และพัฒนศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ขอมูลเกี่ยวกับขอรองเรียนเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 
จํานวน

อาจารยใน
สังกัดท่ีมีขอ

รองเรียน (คน  

ไดรับขอรองเรียน
จาก(ผูปกครอง/
นิสิต/บุคลากร
ภายนอกฯลฯ  

ไดรับขอรองเรียนใน
เรื่องใด (โปรดระบุ  

วิธีการและข้ันตอนท่ี
คณะดําเนินการกรณี
ไดรับขอรองเรียน 

มาตรการลงโทษ 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 
สวนท่ี ๔ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาอุปสรรคในการดําเนินการดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

ของคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
    ไมมี 

 
 

สวนท่ี ๕ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารย 
   ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปการศึกษา ๒๕๖2 
  (๑ สิงหาคม ๒๕๖2– ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖3  

 
๑. กําหนดใหมีการติดตามการดําเนินการตามแผนงานอยางตอเนื่อง และกําหนดปฏิทินการ

พิจารณาบุคลากรดีเดนของคณะในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน โดยจะพิจารณาในทุกกลุม 

๒. พิจารณาการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของคณะ 
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แนวทางการปรับปรุงพัฒนาและกิจกรรมในการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

รอบปการศึกษา ๒๕๖2 
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 - ๓0 มิถุนายน ๒๕๖3  

 

แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

ตัวชี้
ความสําเร็จ 

(KPI  

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๖๑ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 
ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/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
สอน 
 
 
 

            - งานบริการ
การศึกษา 
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แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

ตัวชี้
ความสําเร็จ 

(KPI  

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๖๑ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 
ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสรจ็ตามแผนงาน 

๔.รวบรวมสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอาจารย (ประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา  

การติดตามการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

ติดตามและรวบรวมผล
การปฏิบัติงาน 
(ระบบภาระงานขั้นตํ่า  

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.  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
และอาจารยประจําหลักสูตร 

โครงการประชุมอาจารย
ประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน 
และอาจารยที่ปรึกษานิสิต 

จัดสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษา 

จํานวน
อาจารยที่เขา
รวมโครงการ 

            
30,๐๐๐ 

คณะกรรมการ
การศึกษา 

๙.ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนาซ่ึง
จัดโดยหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

การเขารวมประชุมสัมมนา ติดตามการเขารวม
กิจกรรมประชุมสัมมนา 

รายงาน
สรุปผลการเขา
รวมกิจกรรม
ประชุมสัมมนา 

            - เจาหนาที่บุคคล
และเจาหนาที่
การเงินและบัญช ี
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แนวทางการปรับปรุง
พัฒนา 

การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคลองกับแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนอาจารย
ใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

กิจกรรมที่สอดคลอง
กับโครงการ 

ตัวชี้
ความสําเร็จ 

(KPI  

ระยะเวลาการดําเนินงานตามรอบปการศึกษา ๒๕๖๑ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 ๒๕๖3 
ชวงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม/โครงการใหแลวเสรจ็ตามแผนงาน 

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 

 
 



 
 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ท่ี     ๒๘ /๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย และสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  

.................................................................. 

 เพ่ือใหการสงเสริม สนับสนุน และการติดตามการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต เปนไปดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ 
  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี ๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร จึงใหแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

วิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ดังนี้ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีปรึกษา 

รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา 

๑. รองคณบดีฝายบริหาร ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ รองประธานกรรมการ 

๓. หัวหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ 

๔. หัวหนาภาควิชาครุศึกษา กรรมการ 

๕. หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

๖. หัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

๗. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 

๘. ประธานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการ 

๙. ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ 

๑๐. ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม การใหคําปรกึษา 

และพัฒนาครู กรรมการ 

๑๑. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 

๑๒. หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 

๑๓. นางสาวผจงจิต  มวงพารา กรรมการและเลขานุการ 

๑๔. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๒ 

โดยใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาท่ี 

๑. กําหนดนโยบายและการจัดทําแผนสงเสริม สนับสนุนและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

อาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๒. กําหนดนโยบายและจัดทําแผนสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิตทุกสาขาวิชา และครู

พันธุใหมใหมีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการจัดการเรียนรู ภาษาและเทคโนโลยี 

๓. กํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔. พิจารณาอาจารยดีเดนและบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนและชวยวิชาการดีเดนของ  

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

๕. พิจารณาการดํ าเนินการกรณีบุคลากรไมปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาดําเนินการตอไป 

๖. ประสานงานกับหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอก เพ่ือดําเนินการจัด

กิจกรรมสรางเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 

๗. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๘. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

 

ท้ังนี้ตั้งแต วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป  

 

สั่ง ณ วันท่ี  ๑   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
(รองศาสตราจารยวินัย  พูลศรี) 

คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ครั้งท่ี 1 /2561  

วันพุธท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

........................................................ 

ผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายวิชาการ ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สวุรรณ รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการ 

5. อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ รองประธานกรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรสีวนแตง  หัวหนาภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ 

7. อาจารย ดร.สุภิญญา  ปญญาสีห,แทน  หัวหนาภาคครุศึกษา กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล รักษาการหัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

10.ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ  อุดมศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

   วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 

11.นางศิริมา  เนียมมีศรี หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 

12.นางจันทิมา  ทองสุภาพ หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 

13.นางสาวผจงจิต  มวงพารา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

14.นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู    ติดภารกิจ 

2. อาจารย ดร.สุพรทิพย  พูพะเนียด ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  

 การใหคําปรึกษาและพัฒนาครู   ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

เรื่องท่ีประชุม 

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 กําหนดการกรอกแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตผาน เว็บไซต และการสงคะแนนสอบไล ภาคตน ป

การศึกษา 2561 และภาคปลายปการศึกษา 2561 
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ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบกําหนดการกรอกแบบประเมินอาจารยโดยนิสิตผานเว็บ และการสงคะแนนสอบ

ไล ภาคตนและภาคปลาย ปการศึกษา 2561 และรายละเอียดกิจกรรม อ่ืน ๆ ตามกําหนดปฏิทินการศึกษา ดังเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมท่ี 1.1  

 ท้ังนี้ประธานฯ มอบหมายใหฝายเลขานุการประสานงานคณะกรรมการการศึกษาฯ ดําเนินการมอบหมายใหงาน

บริการดําเนินการจัดสงรายละเอียดกิจกรรมกรรมดังกลาวถึงอาจารยประจํารายวิชาทุกทานกอนถึงกําหนดระยะเวลาตามปฏิทิน  
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2 การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 39 ป 

ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับกําหนดการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ครบรอบ 39 ป โดยการจัดงานกําหนดกิจกรรม 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 เรื่องพิจารณา 

2.1 การเสนอช่ือเพ่ือคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2561 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเกณฑการเสนอชื่อบุคลากรดีเดน ตามเอกสารประกอบการประชุมท่ี 2.1 โดย

มอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการประสานงานเกณฑการคัดเลือกระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัย กับหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือจะไดพิจารณาผูไดรับการคัดเลือกในการประชุมครั้งตอไป 
 

2.2 รายงานผลการดําเนินการตามจรรยาบรรณ ปการศึกษา 2560 แผนปฏิบัติงานคณะกรรมการ

จรรยาบรรณฯ 

ประธานฯ ขอให ท่ีประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของกิจกรรมท่ีระบุไวในแผนการดําเนินงานของ

คณะกรรมการจรรยาบรรณฯ ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัย ตามเอกสารรายละเอียดประกอบการประชุม

ท่ี 2.2  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ 
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 2.3 แผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณ ปการศึกษา 2561 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ปการศึกษา 2561     

ตามรายละเอียดประกอบวาระการประชุมท่ี 2.3  

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการดําเนินการติดตาม

ผลการดําเนินงานแตละกิจกรรมเพ่ือรายงานตอท่ีประชุมในการประชุมครั้งตอไป 
 

 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ   

- ไมมี 
 

 

เลิกประชุมเวลา 15.20 น. 

 

       

(นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

   กรรมการและเลขานุการ      

    ผูจดรายงานการประชุม           



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

ครั้งท่ี 2 /2561  

วันพุธท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2561  

ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
........................................................ 

ผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ท่ีปรึกษา 

2. รองศาสตราจารย ดร.ตอศักดิ์  แกวจรัสวิไล รองคณบดีฝายวิชาการ ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สวุรรณ รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการ 

5. อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ รองประธานกรรมการ 

6. รองศาสตราจารย ดร.สันติ  ศรสีวนแตง  หัวหนาภาควชิาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน กรรมการ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ  หัวหนาภาคครุศึกษา กรรมการ 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล รักษาการหัวหนาศูนยวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 

10.ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ  อุดมศรี ผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

   วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 

11.นางศิริมา  เนียมมีศรี หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 

12.นางจันทิมา  ทองสุภาพ หัวหนางานบริการการศึกษา กรรมการ 

13.นางสาวผจงจิต  มวงพารา นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 

14.นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพครู    ติดภารกิจ 

2. อาจารย ดร.สุพรทิพย  พูพะเนยีด ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม  

 การใหคําปรึกษาและพัฒนาครู   ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามวาระดังนี้ 
 

วาระท่ี 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2561 

ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 1.1 โดยมีกําหนดเสนอชื่อ ภายในวันท่ี 28 กันยายน 2561  

ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.2 การคัดเลือกบุคลากรดีเดน ศิษยเกาดีเดน และนิสิตดีเดน งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ครบรอบ 39 ป  

ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 1.2 โดยมีกําหนดเสนอชื่อ ภายในวันท่ี 3 ตุลาคม 2561  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.3 การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 2561 

ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 1.3 โดยมีกําหนดเสนอชื่อ ภายในวันท่ี 

26 กันยายน 2561  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องพิจารณา 

2.1 การเสนอช่ือบุคลากรสายวิชาการดีเดน และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ดีเดนของแตละ

หนวยงาน 

การคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ และสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 2561  ดังรายละเอียด

ในเอกสารประกอบวาระการประชุมท่ี 2.1 

ประธานขอให ท่ีประชุมพิจารณาโดยหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือก คณะกรรมการฯ ไดนําขอมูลเพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี ้

1) ผลการประเมินจากคณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน ติดตามประเมินผลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย 

มก. ระดับคณะ ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) นําขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาชวย

ในการพิจารณาคัดเลือกฯ  

3) พิจารณาผูมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การคัดเลือก

บุคลากรดีเดนสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2561 

4) เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการและสายสนับสนุน  
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้ 
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ผลการพิจารณาสายวิชาการ  

คุณสมบัติ คณะ วิทยาเขต  มหาวิทยาลัย  

อายุต่ํากวา 40 ป       

1. ดานการเรียนการสอน อาจารย ดร.ระวี  สัจจโสภณ อาจารยมินตรา  สิงหนาค อาจารยมินตรา  สิงหนาค 

  อาจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล     

  อาจารยบัณฑิต  เทียบทอง     

  อาจารยมินตรา  สิงหนาค     

2. ดานการบริการวิชาการ       

  - สายวิทยาศาสตร -     

  - สายสังคมศาสตร อาจารย ดร.อารีรัตน  ภาคพิธเจริญ อาจารยปรีชา  นวมนาม  อาจารยปรีชา  นวมนาม 

  อาจารย ดร.ธีรศักด์ิ  สรอยคีร ี     

  

อาจารย ดร.ศุภวรรณ  วงศสราง

ทรัพย     

  อาจารยปรีชา  นวมนาม     

3. ดานวิจัยและนวัตกรรม       

  - สายวิทยาศาสตร       

  - สายสังคมศาสตร ผศ.ดร.นันทรัตน  เครืออินทร อาจารยโชคชัย  ดวงแกว อาจารยโชคชัย  ดวงแกว 

  อาจารยโชคชัย  ดวงแกว     

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ผศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล ผศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรัสวิไล  ผศ.ดร.ตอศักด์ิ  แกวจรสัวิไล  

  อาจารยรณกร  เอี่ยมเจริญ     

5. ดานการมีสวนรวมในกิจการ

นิสิต อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล  อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววัฒนกุล 

  อาจารยพรเพ็ญ  ลาโพธ์ิ     

6. ดานการบําเพ็ญประโยชนฯ - - - 

อายุสูงกวา 40 ป       

1. ดานการเรียนการสอน อาจารย ดร.วราภรณ  แยมทิม ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร 

  อาจารย ดร.สุภิญญา  ปญญาสีห     

  รศ.ดร.มยุรี  ถนอมสุข     

  ผศ.อุทัยวรรณ  แสงเสถียร     
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คุณสมบัติ คณะ วิทยาเขต  มหาวิทยาลัย  

2. ดานการบริการวิชาการ       

  - สายวิทยาศาสตร       

  - สายสังคมศาสตร อาจารย ดร.ศุภรักษ  อธิคมสุวรรณ รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม  รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม 

  รศ.ดร.อัจฉรา  ปุราคม     

  ผศ.ดร.รุจิราพร  รามศิริ     

3. ดานวิจัยและนวัตกรรม       

  - สายวิทยาศาสตร -     

  - สายสังคมศาสตร ผศ.ดร.วรรณี  เนียมหอม ผศ.ดร.วรรณี  เนียมหอม ผศ.ดร.วรรณี  เนียมหอม 

  ผศ.ดร.ประพันธ  เกียรติเผา     

4. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย ดร.ทัศนีย  จันติยะ - อาจารยสุชาติ  จันทรสุกรี 

  อาจารย ดร.สุพรทิพย  พูพะเนียด     

  อาจารจสุชาติ  จันทรสุกรี     

5. ดานการมีสวนรวมในกิจการ

นิสิต ผศ.ดร.สุริน  ชุมสาย ณ อยุธยา - - 

  รศ.ดร.สมบุญ  ศิลปรุงธรรม - - 

6. ดานการบําเพ็ญประโยชนฯ ผศ.ภูมิพัฒน  ธนัชญาอิศมเดช ผศ.ภูมิพัฒน  ธนัชญาอิศมเดช  ผศ.ภูมิพัฒน  ธนัชญาอิศมเดช 

 

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ 

ประเภท  สาธิต 

1. ขาราชการ     

 1.1 กลุมวิชาชีพ/อํานวยการ     

 1.2 กลุมบริการ     

2. ลูกจางประจํา     

 2.1 กลุมงานบริการพ้ืนฐาน/สนับสนุน/ชาง นายชิด  กอแกว นางสําราญ  ศรีสงัข  

3. พนักงานมหาวิทยาลัย     

 3.1 กลุมวิชาชีพ     

 3.2 กลุมอํานวยการ น.ส.กมลธนัสร  สามสีเนียม  นายสุชาต ิ แซแต 

  น.ส.กนกวรรณ  ใจรื่น   
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ประเภท  สาธิต 

  น.ส.ศิริสุดา  ฮงกือ   

  นายชาญศักดิ์  พบลาภ   

 3.3 กลุมบริการ   นางสุนันท  มีทรัพยม่ัน  

 3.4 กลุมงานบริการพ้ืนฐาน/สนับสนุน/ชาง     

4. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดและพนักงาน

ราชการ 

    

 4.1 กลุมวิชาชีพ     

 4.2 กลุมอํานวยการ น.ส.กนกวรรณ  สุทธิธนานันท น.ส.พรพรรณ  โพธิ์วงษ 

  น.ส.หัสยา  ทองบุญโท น.ส.จารุวรรณ  สระทองหน 

  น.ส.ชลธิชา  แซเจ็ง   

 4.3 กลุมบริการ     

 4.4 กลุมงานบริการพ้ืนฐาน/สนับสนุน/ชาง     

5. ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน     

 5.1 ผูอํานวยการกอง/หน.สนล. นางศิริมา  เนียมมีศรี   
 

โดยมอบใหฝายเลขานุการดําเนินการดังนี้ 

1. แจงเวียนบุคลากรท่ีไดรับการเสนอชื่อใหจัดทําประวัติ และขอมูลเพ่ือรวบรวมเสนอคณะกรรมการ โดยใหผูท่ี

มีสัญลักษณสีเหลือง ใหเสนอชื่อในระดับวิทยาเขต และระดับมหาวิทยาลัยตอไป 

2. ประชาสัมพันธเชิดชูเกียรติทางเว็บไซตและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคลากรดีเดน 

3. จัดทําเกียรติบัตรเพ่ือมอบบุคลากรดีเดนในวันคลายวันสถาปนาคณะฯ   
 

วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ   

ไมมี 
 

 

เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

 

 

(นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

  กรรมการและเลขานุการ 

ผูจดรายงานการประชุม 



รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยและสงเสริมศักยภาพความเปนครูใหแกนิสิต 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

วาระพิเศษ  

วันศุกรท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ณ หองประชุม 1 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 
........................................................ 

ผูมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร  สวุรรณ รองคณบดีฝายบริหาร ประธานคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.สนัติ  ศรีสวนแตง                หวัหนาภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน   กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศตริน  วรรณเกตุศิริ   หัวหนาภาคครุศึกษา กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ศรีพรหม  หัวหนาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยณชพงศ  อุดมศรี  ผูอํานวยการโรงเรยีนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  

    วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา กรรมการ 

6. นางศิริมา  เนียมมีศรี  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ กรรมการ 

7. นางสาวผจงจิต  มวงพารา  นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร.วินัย  พูลศรี   คณบดีคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ติดภารกิจ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทัศน  ฝกเจริญผล  รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ติดภารกิจ 

3. อาจารย ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม   รองคณบดีฝายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ ติดภารกิจ 

นางจันทิมา  ทองสุภาพ   หัวหนางานบริการการศึกษา ติดภารกิจ 

4. อาจารย ดร.กนิษฐา  เชาววฒันกุล   ประธานคณะกรรมการฝกประสบการณวชิาชีพคร ู   ติดภารกิจ 

5. อาจารย ดร.สุพรทิพย  พูพะเนียด   ประธานคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม    ติดภารกิจ 

   การใหคําปรึกษาและพัฒนาครู 

6. นางสาวกนกวรรณ  สุทธิธนานันท   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  ติดภารกิจ    

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

เรื่องท่ีประชุม 

ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมดังนี้ 
 

วาระท่ี 1  เรื่องพิจารณา 

1.1 การประชาสัมพันธดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย 

  ประธานฯ แจงท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการดําเนินงานดานจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ดวยขณะนี้

คณะไดมีการรายงาน และติดตามผลในท่ีประชุมเปนประจํา แตเพ่ือเปนการกระตุน และสงเสริมการดําเนินงานดาน

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย ซ่ึงโครงการสัมมนาบุคลากรสํานักงานเลขานุการเสนอใหจัดทําเปนเมนูเปนเว็บไซตของ

คณะนั้น จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเว็บไซตท่ีจัดทําข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 สวนประกอบของหัวขอเมนู  
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1. ประกาศขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร มก. พ.ศ. 2553 

2. คูมือจรรยาบรรณอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ (ของมหาวิทยาลัย /คณะ  

4. ระบบและกลไกเม่ือมีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

5. รายงานผลการดําเนินงาน 

6. ลิงคท่ีเก่ียวของ 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเมนูดังกลาว โดยขอใหฝายเลขานุการจัดสงขอมูลใหนักวิชาการ

คอมพิวเตอรเพ่ือดําเนินการตอไป 

 

วาระท่ี 2 เรื่องอ่ืนๆ   

ไมมี 
 

 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

 

 

(นางสาวผจงจิต  มวงพารา  

 กรรมการและเลขานุการ 

ผูจดรายงานการประชุม 



เกณฑการพิจารณาการคัดเลือกบุคลากรดีเดนสายวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 

 

มีคุณสมบัติเบ้ืองตนตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

การแบงกลุมสายวิชาการพิจารณาออกเปน 5 ดาน 

 1. ดานการเรียนการสอน 

 1.1 เปนผูยึดม่ันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย อยางเครงครัด 

 1.2 มีผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต/นักเรียน เฉลี่ยทุกรายวิชาไมต่ํากวา 4.00 

 1.3 มีเอกสาร ตํารา หรือหนังสือประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอยางนอย 1 รายวิชา 

 1.4 แสดงนวัตกรรมหรือสื่อการสอนท่ีใชในการถายทอดความรู 

 2. ดานการบริการวิชาการ 

     2.1 เปนผูยึดม่ันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย อยางเครงครัด 

     2.2 มีผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต/นักเรียน เฉลี่ยทุกรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 

     2.3 จะตองเปนผูดําเนินการจัดหรือมีสวนรวมในการจัดบริการวิชาการอยางตอเนื่อง 

     2.4 มีการบูรณาการงานประชุมวิชาการไปสูการเรียนการสอนและการวิจัย 

     2.5 การบริการวิชาการจะตองมีผลกระทบตอสังคมหรือหนวยงานภายนอกอยางชัดเจน 

 3. ดานการวิจัย 

     3.1 เปนผูยึดม่ันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย อยางเครงครัด 

     3.2 มีผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต/นักเรียน เฉลี่ยทุกรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 

     3.3 ตองมีผลงานวิจัยเผยแพรหรือตีพิมพในระดับชาติ 

     3.4 มีการนําผลการวิจัยไปบูรณาการเก่ียวกับการเรียนการสอน 

     3.5 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชเผยแพรจะตองเปนผลงานท่ีสรางสรรคในการแกปญหา 

 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     4.1 เปนผูยึดม่ันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย อยางเครงครัด 

     4.2 มีผลการประเมินการเรยีนการสอนโดยนิสิต/นักเรียน เฉลี่ยทุกรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 

     4.3 เปนผูรับผิดชอบจัดโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง 

     4.4 มีการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนํามาสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 

 5. ดานการมีสวนรวมในกิจการนิสิต 

     5.1 เปนผูยึดม่ันในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย อยางเครงครัด 

     5.2 มีผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต/นักเรียน เฉลี่ยทุกรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 

     5.3 เปนผูดําเนินการหรือเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมนิสิตอยางตอเนื่อง 

     5.4 โครงการท่ีจัดจะตองเปนโครงการท่ีสรางเสริมลักษณะนิสัยท่ีดีใหแกนิสิต 

 



 

การแบงกลุมสายสนับสนุนวิชาการพิจารณาออกเปน 5 ดาน 

 ท่ีประชุมมีมติใหหัวหนาสํานักงานเลขาในฐานะผูดูแลสายสนับสนุนท้ังหมดเปนผูพิจารณาเสนอพรอม

ขอมูลประกอบภาระงานหรืองานท่ีทํา เพ่ือเปนขอมูลใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณา 



































































































































































 

 
 

ส่วนงาน   คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์   โทร. 3570-4     ต่อ 231  

ที่  ศธ 0513.20501/     วนัที ่                   มีนาคม  2562     

เร่ือง    ขออนุมติัโครงการและหลกัการค่าใชจ่้ายการจดัโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ประจาํปี 

การศึกษา 2562 
 

เรียน    รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
 

     ดว้ยในปีการศึกษา 2562 นิสิตสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา สาขาภาษาองักฤษศึกษา สาขาคณิตศาสตร์

ศึกษา และสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จาํนวน 185 คน จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามท่ีหลกัสูตรกาํหนด ซ่ึง

เป็นการได้รับประสบการณ์จริงในการท่ีจะนาํความรู้ท่ีสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ไปปรับใช้ในการถ่ายทอด

ความรู้ให้กบัผูเ้รียน พร้อมทั้งไดเ้รียนรู้การแกปั้ญหาต่างๆ ซ่ึงศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครูเล็งเห็นวา่ก่อนท่ีนิสิต

จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรได้รับความรู้เบ้ืองต้นในการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลา 1 ปีในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมทั้งไดรั้บทราบขั้นตอนการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของศูนยฝึ์กประสบการณ์

วิชาชีพครูท่ีจดัให้นิสิต และเป็นกระบวนการการเบ้ืองตน้ในการส่งตวันิสิตให้กบัทางโรงเรียนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู และให้โรงเรียนไดเ้ขา้ใจขั้นตอนการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กประสบการณ์ท่ีถูกตอ้งตรงกนักบันิสิตฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู  ดังนั้ นเพื่อให้การดําเนินงานเกิดความถูกต้องและเหมาะสม  คณะกรรมการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู จึงเห็นสมควรจดัโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจาํปีการศึกษา 

2562 ในวนั 3  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ข้ึน  

     จึงขออนุมติัโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจาํปีการศึกษา 2562 (โครงการ

ดังแนบ) และหลักการค่าใช้จ่าย เป็นเงินจํานวน 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จากเงินรายได ้             

คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอขออนุมติั 

 

 

                                     (นางสาวกนิษฐา    เชาวว์ฒันกุล) 

                        ประธานคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

 

 

เรียน  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

 เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติัโครงการ และงบประมาณเป็นเงิน 25,000 บาท  

จากเงินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ต่อศกัด์ิ   แกว้จรัสวิไล) 

                                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

บนัทึกขอ้ความ 

อนุมัต ิ
 

ลงนาม........................................... 

         ............./................/............... 

คณบด ี



 

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ประจําปีการศึกษา 2562 

คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

 
 

 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   

 คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู  
 

หลกัการและเหตุผล 

 จากการท่ีในปีการศึกษา 2561  คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ไดมี้นิสิตออกฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ

ครูจาํนวน 4 สาขาไดแ้ก่ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา  สาขาภาษาองักฤษศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา  และสาขา

วิทยาศาสตร์ศึกษา ซ่ึงศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครูได้เป็นส่วนหน่ึงนอกเหนือจากโรงเรียนฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู ในการท่ีจะดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสิตเพื่อท่ีจะออกไปเป็นครูท่ีดีในอนาคต 

โดยจากการจดักิจกรรมท่ีผ่านมาทาํให้ศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครูเล็งเห็นถึงความสําคญัในการให้ขอ้มูลการ

ดาํเนินงานท่ีถูกตอ้งของศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครูให้กบันิสิต ผูบ้ริหารโรงเรียน อาจารยพ์ี่เล้ียง และอาจารย์

นิเทศก์ทราบ  ซ่ึงจะทาํให้การดาํเนินงานของทุกฝ่ายเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ และจาก

ขอ้เสนอแนะของนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูในปีท่ีผา่นมาทาํใหท้ราบวา่การใหค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและมี

การเตรียมความพร้อมใหก้บันิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์กบันิสิตเป็นอยา่งมาก                         

 ดงันั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กบันิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รวมทั้งเป็นการช้ีแจง

ขั้นตอนการดาํเนินงานต่างๆ ของศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพครูให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบและเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจึงเล็งเห็นว่าควรจดัโครงการปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ประจาํปีการศึกษา 2562 ข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนิสิตและผูเ้ก่ียวขอ้งในการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ 

1.เพื่อเตรียมความพร้อมใหก้บันิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู ในปีการศึกษา 2562  

2.เพื่อช้ีแจงขอ้มูลและขั้นตอนการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครูให้นิสิต ผูบ้ริหารโรงเรียน 

ครูพี่เล้ียง และอาจารยนิ์เทศก์ทราบ 

3.เพื่อใหมี้การแลกเปล่ียนเชิงนโยบายการผลิตครูและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบนั 

4.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้นคุณธรรมครูและหนา้ท่ีท่ีควรปฏิบติัใหก้บันิสิต  

5.เพื่อใหค้รูพี่เล้ียงและอาจารยนิ์เทศกไ์ดรั้บความรู้ในการจดัการเรียนรู้ ในยคุ Disruptive Innovation 
 

แผนการดําเนินงาน 

1.ประชุมคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาครูเพื่อร่วมพิจารณาการจดัทาํโครงการ 

2.ขออนุมติัโครงการและดาํเนินการจดักิจกรรมตามกาํหนดการ 

3.ประเมินผลโครงการ 



 

กาํหนดการ 

เวลา กจิกรรม 

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน ณ หนา้หอ้งสมัมนา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

08.45 – 09.00 น. พิธีกรกล่าวตอ้นรับคณะผูบ้ริหาร คณาจารย ์และนิสิตฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ   

- ประธานคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู กล่าวรายงาน 

- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ เปิดโครงการ  

09.15 –09.30 น. ประธานศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชีพครู ช้ีแจงรายละเอียดและแนวทางการปฏิบติัการฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู ประจาํปีการศึกษา 2562 

09.30 – 12.00 น. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้แทนสถาบัน/ผู้บริหารคณะฯ 

ประชุมเชิงนโยบายการผลิตครูและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบนั ณ ห้อง

ประชุม 1 คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

09.30 – 11.00 น. อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พีเ่ลีย้ง และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

รับฟังบรรยายพิเศษ เร่ือง การจดัการเรียนรู้ในยคุ Disruptive Innovation   

โดย รศ.ดร.มารุต  พฒัผล 

ณ หอ้งสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

(อาจารยพ์ี่เล้ียงรับเกียรติบตัรเขา้ร่วมหลงัเสร็จส้ินการเสวนา)  

11.00 – 12.00 น. อาจารย์นิเทศก์ อาจารย์พีเ่ลีย้ง และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

แยกประชุมกลุ่มยอ่ยในแต่ละสาขา ดงัน้ี 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  หอ้ง EDS2-202 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ศึกษา หอ้ง EDS2-201 

สาขาวชิาพลศึกษาและสุขศึกษา หอ้งสัมมนา  

สาขาวชิาภาษาองักฤษศึกษา หอ้ง EDS2-203 
 

 

ระยะเวลาและสถานทีด่ําเนินโครงการ 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม  2562  ณ หอ้งสัมมนา อาคารปฏิบติัการ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

          ผูบ้ริหารคณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาจารยพ์ีเ่ล้ียง อาจารยนิ์เทศก ์ นิสิตฝึก

ประสบการณ์วชิาชีพครู  และคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู จํานวน 350 คน 

 

 

 

 

 



งบประมาณ 

 จากเงินรายไดค้ณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์  จาํนวน 25,000  บาท  ดงัน้ี 

 1.ค่าตอบแทนวทิยากร      เป็นเงิน  3,000 บาท 

 2. ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 350  ชุดๆ ละ 25 บาท   เป็นเงิน  8,750 บาท 

 3. ค่าอาหารกลางวนั 350 ชุดๆ ละ 30 บาท    เป็นเงิน  10,500 บาท 

 4.ค่าถ่ายเอกสาร       เป็นเงิน    1,750 บาท 

 5.ค่าไปรษณีย ์       เป็นเงิน    1,000 บาท 

        รวม   25,000 บาท 

                                       (สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

  หมายเหตุ   ขอถวัเฉล่ียทุกรายการ 

 
 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.นิสิตมีความพร้อมในการท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2.นิสิต ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูพี่เล้ียง และอาจารยนิ์เทศกไ์ดรั้บทราบขอ้มูลในการดาํเนินงานของศูนยฝึ์ก

ประสบการณ์วชิาชีพครูอยา่งถูกตอ้งและเกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั  

3.ไดมี้การแลกเปล่ียนเชิงนโยบายการผลิตครูและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบนัร่วมกนั 

4.นิสิตไดเ้พิ่มพูนความรู้ดา้นคุณธรรมครูและหนา้ท่ีท่ีควรปฏิบติั  

5.ครูพี่เล้ียงและอาจารยนิ์เทศกไ์ดรั้บความรู้ในการจดัการเรียนรู้ ในยคุ Disruptive Innovation 

การประเมินโครงการ 

     แบบประเมินโครงการ 



สรุปผลการประเมินการอภิปรายการฝกประสบการณวิชาชีพครู ครั้งท่ี 1 

 

 

 
 
หัวขออ่ืนๆ 

การพูดคุยกับนักเรียนใหคําปรึกษานักเรียน 

การรับมือกับพฤติกรรมนักเรียน 

การควบคุมชั้นเรียน, วิธีการรบัมือกับเด็กมีปญหา เด็กLD เด็กกาวราว 

การจัดการชั้นเรียนและการควบคุมชั้นเรียน 

การจัดการชั้นเรียน 

วิทยาศาสตร์ศกึษา 

พลศกึษาและสขุศกึษา 

คณิตศาสตร์ศกึษา 



การจัดการเรียนรูสําหรับเด็ก LD 

หนาท่ีของนิสิตฝกสอนและสิ่งท่ีไมควรปฏิบัติ 

สรุปผลการประเมินการปฐมนิเทศฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

 

ประเด็นพิจารณา คาเฉล่ีย S.D. 

ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโครงการ 

การรับรูขอมูลเก่ียวกับโครงการ/การประชาสัมพันธโครงการ 4.38 0.74 

ความเหมาะสมของรูปแบบโครงการ 4.33 0.75 

ความเหมาะสมและความพรอมของสถานท่ี 4.33 0.83 

ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ 4.47 0.60 

ความเหมาะสมของวัน เวลาในการจัดโครงการ 4.44 0.73 

ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 4.56 0.61 

การอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ 4.49 0.65 

ดานการบรรลุวัตถุประสงค 

โครงการนี้ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารคณะไดมีการ

แลกเปลี่ยนเครือขายทางวิชาการรวมกัน 

4.49 0.63 

อาจารยพ่ีเลี้ยง/อาจารยนิเทศ/นิสิตไดรับความรูเรื่อง การ

จัดการเรียนรูในยุค Disruptive Innovation 

4.40 0.85 

อาจารยพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศไดพบปะพูดคุยและวาง

แนวทางในการพัฒนานิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูรวมกัน 

4.45 0.87 

นิสิตฝกประสบการณวิชาชีพครูรับทราบขอมูลการปฏิบัติตนใน

การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.59 0.60 

 



วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 34 38 34 38 100 100

ครุศึกษา 32 63 32 63 100 100

พลศึกษาและกีฬา 42 93 42 93 100 100

รวม 108 194 108 194 100 100

วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน - - - - - -

ครุศึกษา 2 2 2 2 100 100

พลศึกษาและกีฬา 13 19 13 19 100 100

รวม 15 21 15 21 100 100

งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ขอมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

การแกไขคะแนนที่ไมสมบูรณ (KU7) กําหนดสงภายในวันศุกรที่ 1 ก.พ.62

รายงานการสงคะแนนประจําปการศึกษา 2561

(1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)

ภาควิชา

ภาควิชา

รายวิชาที่คะแนนไมสมบูรณ (ติด I) ภาคตน ปการศึกษา 2561

วิชาที่ไมสมบูรณ สงตรงตามกําหนด สงตรงเวลาคิดเปนรอยละ

รายวิชาที่เปดสอน ภาคตน ปการศึกษา 2561

เปดสอน

การสงคะแนน (KU5) กําหนดสงภายในวันศุกรที่ 4 ม.ค.62

สงตรงตามกําหนด สงตรงเวลาคิดเปนรอยละ



วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 28 32 28 32 100 100

ครุศึกษา 37 66 37 66 100 100

พลศึกษาและกีฬา 43 85 43 85 100 100

รวม 108 183 108 183 100 100

วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน วิชา หมูเรียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 1 1 1 1 100 100

ครุศึกษา 2 2 2 2 100 100

พลศึกษาและกีฬา 9 10 9 10 100 100

รวม 12 13 12 13 100 100

สงตรงตามกําหนด สงตรงเวลาคิดเปนรอยละ

รายวิชาที่เปดสอน ภาคปลาย ปการศึกษา 2561

เปดสอน

การสงคะแนน (KU5) กําหนดสงภายในวันศุกรที่ 7 มิ.ย.62

การแกไขคะแนนที่ไมสมบูรณ (KU7) กําหนดสงภายในวันศุกรที่ 27 ก.ค.62

งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

ขอมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562

สงตรงตามกําหนด สงตรงเวลาคิดเปนรอยละ

รายงานการสงคะแนนประจําปการศึกษา 2561

(1 มิถุนายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2562

ภาควิชา

ภาควิชา

รายวิชาที่คะแนนไมสมบูรณ (ติด I) ภาคปลาย ปการศึกษา 2561

วิชาที่ไมสมบูรณ


	
	ภาคต้น

	
	ภาคปลาย


