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ตอนท่ี 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 

คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา ให้สนองตอบความตอ้งการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา เผยแพร่โดยมุง่เนน้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  มุ่งผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา

ในท้องถิ่นให้มวีสิัยทัศน์  ใฝรู้่   สู้งาน   มจีิตวญิญาณครู    เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและท้องถิ่น  

ในปีการศึกษา  2554  คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรท่ีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี  5  ปี  ท้ังหมด  13  หลักสูตร  

ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์  

ฟิสิกส ์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกฬีา  นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์

ศกึษา  และการศึกษาพิเศษ  มคีณาจารย์  จ านวน 45.50 คน  บุคลากรจ านวน 13 คน  และมีนักศึกษาท้ังหมด  

5,916  คน  โดยจ าแนกเป็นภาคปกต ิ3,536 คน  (ระดับปริญญาตรี 3,502 คน และระดับปริญญาเอก 34  คน) 

และ  ภาคพเิศษ 2,380 คน  (ระดับปริญญาตรี  1,564  คน  ระดับปริญญาโท 676 คน  และระดับปริญญาเอก  

140  คน) โดยมีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

1.  ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายในของ  สกอ.  จ านวน  9  องค์ประกอบ  (องคป์ระกอบท่ี  1-9)  

23  ตัวบ่งช้ี  

 2.  ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายนอกรอบสามของ  สมศ.  จ านวน  18  ตัวบ่งช้ี 

 3.  ตัวบ่งช้ีท่ีคณะครุศาสตร์พัฒนาเพิ่มเตมิ  จ านวน  2  ตัวบ่งช้ี  (อยู่ในองคป์ระกอบท่ี  3) 

 4.  ตัวบ่งช้ีท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาล  จ านวน  1  องค์ประกอบ  (องคป์ระกอบท่ี  10)  2  ตัวบ่งช้ี 

 5.  ตัวบ่งช้ีการด าเนนิงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณข์องมหาวิทยาลัย  จ านวน  1

องคป์ระกอบ  (องคป์ระกอบท่ี  11)  2  ตัวบ่งช้ี 

 

1. ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพ    

 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ 

สกอ.+สมศ. 

(36  ตัวบ่งชี้) 
มรสน. 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนินการ 

5.00 4.73 

2. การผลิตบัณฑิต 4.47 4.47 

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 5.00 5.00 

4. การวิจัย 4.65 4.65 

5. การบรกิารทางวิชาการแก่สงัคม 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ 

สกอ.+สมศ. 

(36  ตัวบ่งชี้) 
มรสน. 

6. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 

7. การบรหิารและการจัดการ 4.76 4.76 

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 5.00 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 4.94 

     10.    องค์ประกอบตามนโยบายสถานศึกษา  3  ด ี - 5.00 

     11.     การด าเนนิงานเพื่อบรรลุถงึอัตลักษณแ์ละ

เอกลักษณข์องมหาวทิยาลัย 

- 5.00 

รวม 4.72 4.76 

ผลกำรประเมนิ ดมีำก ดมีำก 

 

2.  ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนกำรอุดมศกึษำ   

 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ 

สกอ.+สมศ. 

(36  ตัวบ่งชี้) 
มรสน. 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 4.28 4.28 

2. มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการอุดมศึกษา 

ก.  มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบรหิารการอุดมศึกษา 

ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบรหิารการอุดมศึกษา 

 

4.85 

4.74 

 

4.89 

4.76 

3. มาตรฐานด้านการสรา้งและพัฒนาสงัคมฐานความรู้ฯ 4.88 4.90 

คะแนนเฉลีย่ 4.72 4.76 

ผลกำรประเมนิ ดีมำก ดีมำก 

 

3.  ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   

 

องค์ประกอบ 

คะแนนประเมนิ 

สกอ.+สมศ. 

(36  ตัวบ่งชี้) 
มรสน. 

1. ด้านนักศึกษาและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 4.72 4.80 

2. ด้านกระบวนการภายใน 4.91 4.88 

3. ด้านการเงิน 4.26 4.26 

4. ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 4.52 4.52 

คะแนนเฉลีย่ 4.72 4.76 

ผลกำรประเมนิ ดีมำก ดีมำก 
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4.  ข้อสรุปภำพรวมของหน่วยงำน 

จุดเด่น  

 1.  มแีผนกลยุทธ์ท่ีมีภารกิจหลักครบท้ัง  4  พันธกิจ  ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวจิัย  

การบริการทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมกีารก ากับ  ตดิตามการน านโยบายและแผนไปสู่ 

การปฏบัิต ิ

            2.  มกีารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ของ   สกอ.   และคุรุสภา 

            3.  อาจารย์มีความรู้ความสามารถ    มวีุฒปิริญญาเอก   และมีต าแหนง่ทางวิชาการจ านวนมาก 

            4.  มกีารจัดบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดบริการ

คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมการใชง้านของนักศกึษาตลอดบริเวณอาคาร จัดบริการห้องปฏบัิตกิาร

คอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาสืบค้นขอ้มูล 

5.  เนน้การส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และจิตสาธารณะให้แกน่ักศกึษาเพื่อเป็นแรงจูงใจให้น าแนวคิด

ท่ีดดี้านคุณธรรมจรยิธรรม และจิตสาธารณะไปใชใ้นการประกอบอาชีพ และก าหนดให้นักศกึษาเขา้รว่ม

กิจกรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมอยา่งต่อเนื่อง 

           6.  ให้ค าปรึกษาบริการด้านขอ้มูล  ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า รวมท้ังก าหนดแผนการพัฒนา

นักศกึษา  โดยมีการก าหนดกิจกรรม หรือโครงการนักศกึษาใหส้อดคล้องตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

            7.  มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม   และมีการด าเนินกิจกรรมตามแผนอย่าง

ตอ่เนื่อง  และได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติ  ครูภูมิปัญญาไทย  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อให้ความรู้และ

ก าหนดแนวทางพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร์ 

8.  มฐีานข้อมูลเพื่อการตัดสนิใจ   ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน การวิจัย  การบริหารจัดการและ

การเงิน 

9.  มกีารจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ทัง้งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ โดยมีการก าหนดโครงการ

กิจกรรมไว้ในแผนปฏบัิตริาชการประจ าปขีองคณะ  รวมท้ังก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีเป็นอัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 

10. มีการก าหนดแผนกิจกรรมท่ีสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อบรรลุถึงอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยอย่างชัดเจน 

11. มเีครอืขา่ยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ในโครงการพัฒนาครูท้ังระบบ  โครงการอบรมครูท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ 

 

 จุดท่ีควรพัฒนำ 

           1.  ควรประเมินผลการจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา และศิษย์เก่าอย่างท่ัวถึงและครบทุกด้าน

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการมาเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานบริการต่อไปให้ดีย่ิงขึ้น 

2.  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและจิตสาธารณะให้กับนักศกึษาอย่างตอ่เนื่อง  และ

ก าหนดแผนการสง่เสริมท่ีชัดเจน 

           3.  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้ 

           4.  ควรศกึษาการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนหรือ

การวจิัยหรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะเพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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นวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

คณะครุศาสตร์ได้มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ “จิตสาธารณะ” หรือ  

“จิตอาสา”   เพื่อให้นักศึกษามีจิตส านึกรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ รว่มมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วมใน

การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศกึษามแีนวปฏบัิต ิ ดังนี้ 

1.  มกีารก าหนดแผนในการปลูกฝังจิตใจให้นักศกึษามคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม โดยก าหนด 

ไวใ้นแผนพัฒนานักศกึษา 

2.  มกีารก าหนดกจิกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน โดยได้ก าหนดโครงการ 

จิตสาธารณะ “จิตอาสาอโรคยาศาลวัดค าประมง” และมีการก าหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนอาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการ 

3.  มกีารด าเนนิกิจกรรมและสง่เสริมการด าเนนิงานดา้นจิตสาธารณะ  การปลูกจิตส านกึให้นักศกึษา

รู้จักเสียสละ  ร่วมแรงร่วมใจในการท าประโยชนเ์พื่อสว่นรวม 

4.  มีการประเมินผลการด าเนนิงานโครงการ  โดยได้ประเมินโครงการจิตสาธารณะ  “จิตอาสาอโรคยา

ศาลวัดค าประมง”   

5.  คณะครุศาสตร์น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานด้านจิตสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ  

โดยได้น ามาใช้ในการวางแผนการด าเนินโครงการจิตสาธารณะในปีการศึกษา 2555 “โครงการเรียนรู้ 

จิตสาธารณะวัดค าประมง”  และ  “โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร” 

 

กำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้นของคณะครุศำสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินตามจุดเน้น เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีก าหนดไว้ในปรัชญาของคณะ  คือ  

“ใฝ่รู้  สู้งาน  มีจิตวิญญาณครู”  โดยคณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าว  

ดังนี้ 

 

โครงกำรด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2554 

1.  ใฝ่รู้ โครงการสง่เสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4)     

โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นสอบบรรจุส าหรับนักศึกษาปีท่ี 5   

โครงการครุศาสตรว์ิชาการวิชาชีพครู 

โครงการสง่เสริมความรู้ทางการศึกษาครูภาษาไทย 

โครงการแต่งเตมิเสรมิปัญญาครูการศึกษาพิเศษ   

โครงการสง่เสริมการเรียนรูค้รูเกษตร 

โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอนส าหรับครูฟิสกิส์ 

โครงการสัมมนาพลศึกษา 

2. สู้งำน โครงการค่ายภาษา (English Camp)   

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   

โครงการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

โครงการคณิตศาสตร์อาสาพัฒนาโรงเรยีน 

โครงการพลศึกษาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬาอาสาพัฒนาโรงเรยีนท้องถิ่น 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2554 

โครงกำรด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2554 

โครงการใชช้ีวิตในสังคมอย่างมคีวามสุข  (ส าหรับนักศึกษาปีท่ี  2) 

3. มีจิตวิญญำณครู โครงการจติอาสา   

โครงการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพครูเคม ี  

โครงการเสรมิสรา้งบุคลกิภาพครูฟิสกิส ์  

โครงการแนวทางการประกอบอาชีพครู (ส าหรับนักศึกษาปีท่ี 5) 

โครงการพัฒนาความเป็นครูแก่นักศึกษาครุศาสตร ์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จรยิธรรม  (ส าหรับนักศึกษาปีท่ี  1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


