
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2554 

 

 

ตอนท่ี 3 
การน าผลการประเมินครั้งที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553–พฤษภาคม 2554)  

คณะครุศาสตร์ได้น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และได้ก าหนด

แนวปฏบัิตท่ีิดขีองปีการศึกษา 2554 ดังนี้   
 

การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ 
 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษาในปกีารศึกษา 2553  มาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใน

ปีการศึกษา  2554  ดังนี ้
ข้อเสนอแนะจาก 

ผลการประเมนิ 

วงรอบปีการศึกษา  2553 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   

ปีการศึกษา  2554 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

1. ควรจัดกิจกรรมสัมมนา

หลักสูตรทุกปีการศึกษา  รวมทัง้

มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เขา้สู่

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต  

จ านวน  9  หลักสูตร 

ตลอด

ปีงบประมาณ 

70,000 

(กศ.ป.) 

ผศ.ดร.วาโร  

เพ็งสวัสดิ์ 

2. ควรมีแผนในการประเมินผล

การจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่

นักศึกษาอย่างท่ัวถึงครบ 

ทุกด้าน  และน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการบริการเพื่อใช้ใน

การด าเนินงานให้ดียิ่งข้ึน 

- แผนพัฒนานักศึกษา ก าหนด

กิจกรรมการให้บริการแก่

นักศึกษา  และรายงานผล 

ตามแผน 

 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตลอด

ปงีบประมาณ 

2,000 

(บ.กศ.) 

นายวสันต์  ศรีหรัิญ 

3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม  

จริยธรรม  และจติสาธารณะ

ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

และมกีารก าหนดแผนการส่งเสริม

ที่ชัดเจน 

- โครงการบูรณา 

การศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน 

- โครงการพัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรมนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

 

 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

 

มิ.ย.-ก.ค. 55 

 

 

ต.ค.54-ม.ค. 

55 

50,000 

(กศ.ป.) 

 

60,000 

(งบแผ่นดิน) 

อ.สถิตย์  ภาคมฤค 

 

 

อ.สุพัตรา  ปสังคโท 

4. ควรมีระบบการติดตามประเมิน

การให้บริการแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า  รวมทัง้มีการน าผล 

การประเมินมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนา 

-  การส ารวจภาวะการมีงานท า

ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

บัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

- - สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

สร้างองคค์วามรู้ 

- โครงการบูรณาการการวิจัย  

การเรียนการสอน  และบริการ

วิชาการแก่สังคม  

นักศึกษาและคณาจารย์ 

คณะครุศาสตร์ 

พ.ค.  55 30,000 

(กศ.ป.)  

ผศ.ดร.วาโร  

เพ็งสวัสดิ์ 
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ข้อเสนอแนะจาก 

ผลการประเมนิ 

วงรอบปีการศึกษา  2553 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   

ปีการศึกษา  2554 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

6. ควรจัดท าแผนเช่ือมโยงและ

บูรณาการบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอน  หรือ

การวิจัย  หรือการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

 - โครงการบูรณาการการวิจัย  

การเรียนการสอน  และบริการ

วิชาการแก่สังคม 

- โครงการบูรณา 

การศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน 

นักศึกษา  ครู  และ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

พ.ค.  55 

 

 

มิ.ย. – ก.ค.  55 

30,000 

(กศ.ป.) 

 

50,000 

(กศ.ป.) 

ผศ.ดร.วาโร  

เพ็งสวัสดิ์ 

 

ผศ.ดร.วาโร 

เพ็งสวัสดิ์ 

 

7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

- โครงการพัฒนาการจัด 

การเรียนรู้กลุ่มสนุก 

 

 

- โครงการพัฒนาครูทัง้ระบบ 

 

 

- โครงการสัมมนาอาจารย์ 

พี่เลีย้งนักศึกษา 

ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

ครู  บุคลากรทางการ

ศึกษาในเขตจังหวัด 

กลุ่มสนุก 

 

ครูในเขตจังหวัด

สกลนคร 

 

นักศึกษา 

ฝกึประสบการณ์ 

วิชาชีพครู 

ส.ค.  55 

 

 

 

ก.ค – ส.ค.  55 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

588,600 

(งบกลาง) 

 

 

งบจาก  สพฐ. 

 

 

50,000 

(บ.กศ.)  

ผศ.ดร.วาโร  

เพ็งสวัสดิ์ 

 

 

ผศ.ดร.วาโร   

เพ็งสวัสดิ์ 

 

อ.ลดาวัลย์  มะลิไทย  

 

 

แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับตัวบ่งชี้ที่ดีเด่น 
 

 จากผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 ได้พบแนวปฏบัิตท่ีิดสี าหรับเป็นแนวทางการด าเนนิงานใน

ปีการศึกษา 2554 ดงันี ้

 

องค์ประกอบ แนวปฏิบัตทิี่ดี  (best  practice) 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  มีการจัดบรกิารแก่นกัศึกษาและ 

                  ศิษย์เก่า 

แนวปฏิบัตทิี่ดี  ด าเนินการดังนี ้

1. มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่  1   

2. น าข้อมูลจากข้อ  1.  มาจัดท าโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการ

จ าเป็น  ได้แก่  โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษา  ฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู  สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ฯ  โครงการสัมมนา

อาจารย์พี่เลี้ยง 

3. มีการจัดบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา  เช่น  คอมพิวเตอร์  ห้องสมุดคณะ  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. จัดบริการแหลง่ข้อมลูข่าวสารที่เปน็ประโยชน์แก่นักศึกษา  ไดแ้ก่   

ทุนครูพันใหม่  ทุนกู้ยืมเพื่อการศกึษา  แหลง่ทุนศึกษาต่อ  และ 

แหลง่งาน 

5. มีการประเมินการให้บรกิารและน าผลมาใช้ในการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  มีการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาที ่

                   ครบถ้วนและสอดคลอ้งกับ 

                   คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค ์

 

แนวปฏิบัตทิี่ดี  ด าเนินการดังนี ้ 

1. ก าหนดแนวทางการส่งเสรมิการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิต  ที่พึงประสงค ์
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องค์ประกอบ แนวปฏิบัตทิี่ดี  (best  practice) 

 

 

 

 

2. จัดท าแบบพฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องบัณฑิตให้ครบทัง้   

5  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  กีฬาและการส่งเสรมิสขุภาพ  กิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  นันทนาการและส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม 

3.  มีการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งน า 

ผลการประเมิน  มาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนา 

                     จิตสาธารณะแก่นักศึกษา 

 

 

 

แนวปฏิบัตทิี่ดี  ด าเนินการดังนี ้

1. มีการก าหนดแนวทางในการปลกูฝังความมีจติสาธารณะแก่นกัศึกษา 

2. มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการ  และด าเนินงานด้านจิตสาธารณะ   

ซึ่งได้แก่  โครงการจิตอาสารว่มพัฒนาอโรคยศาล  วัดค าประมง  

โครงการจิตอาสา  และการสะสมความด ี

3. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่ก าหนด  โดยมีผู้รับผดิชอบ

โครงการชัดเจน 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการจิตสาธารณะ 

มีการน าผลการประเมินมาปรับปรงุการด าเนินงานด้านจิตสาธารณะ 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.2  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวปฏิบัตทิี่ดี  ด าเนินการดังนี ้  

1.    มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 

  2.   มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านตา่ง ๆ และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการใหค้ าปรกึษา 

       แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.   ประสานงานใหค้วามร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.   ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการด าเนินงานของอาจารย์ที ่   

      ปรกึษาทุกป ี

  5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี 

       ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 

การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 

คณะครุศาสตร์ได้มกีารทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการโดยน าข้อมูล

จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีท่ีท าการประเมินเสร็จสิ้นแล้วมาทบทวนระบบและกลไก  

การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ี

น ามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งใชห้ลักวงจรคุณภาพ  PDCA  ดังนี้ 

 

กระบวนการบริหารคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 

1.  การวางแผน (Plan) 1. ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 

2.  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาตามตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพ

ภายใน 

3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ และก าหนดบคุคล

รับผดิชอบ 

4. จัดท าคู่มือประกนัคุณภาพ 
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กระบวนการบริหารคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 

5. จัดท าปฎิทินการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 

2.  การปฏิบัติตามแผน (Do) 1. ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยบคุลากร 

ผู้รับผดิชอบ  ซึ่งผู้บริหารจะให้การสนับสนุน  จัดสิง่อ านวยความสะดวก  

นอกจากนีค้ณะครุศาสตร์ยังตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ

คณะ ซึ่งคณะกรรมการชุดนีจ้ะมกีารประชุมทุกเดือน  จะท าหน้าทีก่ ากบั

ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.  การตรวจสอบประเมินผล (Check) 1. การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทกุโครงการจะมีการประเมินผล 

2. ทุกสิ้นปีการศึกษาคณะครุศาสตร์จะจัดท ารายการประเมินตนเอง (SAR) 

3. คณะครุศาสตร์จะได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ซึง่กรรมการเป็นบุคลากรทัง้ภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทัง้ระดับสาขาวิชา  และระดับคณะ 

4.  การน าผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) 1. น าผลการประเมินแจ้งคณะกรรมการบรหิารคณะ  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนา 

2. น าผลการประเมินเข้าที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารคณะเพื่อให้               

แต่ละสาขาวิชาน าผลการประเมินภายในไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3. มีการประเมินตนเอง และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  ในระดับ

คณะ และมกีารตรวจประเมินภายใน  โดยคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในของคณะ  และมกีารเผยแพร่ผลการตรวจประเมิน

ดังกล่าวแล้วน าผลมาใชใ้นกระบวนการบรหิารการศึกษา  โดยมี 

แนวทางพฒันาตัวบง่ชีท้ี่มีจุดที่ควรพฒันา  และมีแนวปฏิบัติที่ดสี าหรับ

ตัวบ่งชีด้ีเด่น 

4. มีการน าผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไป

ใชป้รับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของสาขาวิชาและคณะ  ให้ดี

ขึน้  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

อันสืบเนื่องจากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 


