
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะครศุาสตร  ปการศึกษา  2553 

ตอนท่ี 1 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
ขอมูลท่ัวไป 

คณะครุศาสตรจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสนองตอบความตองการของทองถ่ิน สงเสริมการวิจัย 

พัฒนา เผยแพรโดยมุงเนนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม  มุงผลิตและพัฒนาครู  และบคุลากรทางการศึกษา

ในทองถ่ินใหมีวิสัยทัศน  ใฝรู  สูงาน  มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

ทองถ่ิน  ในปการศึกษา  2553  คณะครุศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี  5  ป  ทั้งหมด  9  

หลักสูตร  ไดแก  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา  

วิทยาศาสตร  การศึกษาปฐมวัย  การศึกษาพเิศษ  และนวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา มีคณาจารย  จํานวน  

35  คน  บุคลากรจํานวน  12  คน  และมีนักศึกษาทั้งหมด  3,698  คน  โดยจําแนกเปนภาคปกติ  2,378  คน  

และ  ภาคพเิศษ  1,320  คน  โดยมีผลการประเมิน ดังนี ้

 ผลการประเมินตนเองของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามตัวบงชี้ของ  สกอ.  จํานวน  23  

ตัวบงชี้  ซึ่งมีผลประเมินดังนี ้

 

1.  ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ    

 

องคประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 5.00 ดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 4.97 ดีมาก 

3. กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 5.00 ดีมาก 

4. การวจิยั  5.00 ดีมาก 

5. การบริการทางวชิาการแกสงัคม 5.00 ดีมาก 

6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

7. การบริหารและการจดัการ 5.00 ดีมาก 

8. การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

10. องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 5.00 ดีมาก 

รวม 5.00 ดีมาก 
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2.  ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

องคประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา 

ก.  มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 

ข.  มาตรฐานดานพนัธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 

 

5.00 

4.98 

ดีมาก 

 

ดีมาก 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูฯ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

 

3.  ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ   

 

องคประกอบ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดเสีย 5.00 ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 ดีมาก 

3. ดานการเงิน 5.00 ดีมาก 

4. ดานบคุลากรการเรียนรูและนวตักรรม 4.94 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 ดีมาก 

 

4.  ขอสรปุภาพรวมของหนวยงาน 

จุดเดน  

 1.  มีแผนกลยุทธที่มีภารกิจหลกัครบทั้ง  4  พันธกิจ  ไดแก  ดานการเรียนการสอน  การวิจัย   

การบริการทางวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการกํากับ  ติดตามการนํานโยบายและแผนไปสู 

การปฏิบัติ 

            2.  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ของ  สกอ.  และคุรุสภา 

            3.  อาจารยมีความรูความสามารถ  มีวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก 

            4.  มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาโดยมีการ

จดับริการคอมพวิเตอรระบบเครือขายใหครอบคลมุการใชงานของนกัศึกษาตลอดบริเวณอาคาร มกีารจดับริการ

หองคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูล 

5.  เนนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะใหแกนักศึกษาเพื่อเปนแรงจูงใจใหนําเอา

แนวคิดที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะไปใชในการประกอบอาชีพและมีการกําหนดใหนักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง 

           6.  ใหคําปรึกษาบริการดานขอมูล ขาวสาร  แกนักศึกษาและศิษยเกา  รวมทั้งมีการกําหนดแผนการ

พัฒนานักศึกษา  โดยมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาใหสอดคลองตามคุณลักษณะ 
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            7.  มกีารกําหนดแผนกลยทุธดานศิลปะและวัฒนธรรม  และมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯอยาง

ตอเนื่อง  และไดรับความอนุเคราะหจากศิลปนแหงชาติ  ครูภูมิปญญาไทย  ผูเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อใหความรูและ

กําหนดแนวทางพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร 

8.  มีฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ   ครอบคลุม ดานการเรียนการสอน การวจิยั  การบริหารจดัการและ

การเงนิ 

9.  มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน  ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได  โดยมกีารกําหนด

โครงการกิจกรรมไวในแผนปฏิบตัริาชการประจาํปของคณะ  รวมทั้งมีการกําหนดตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของ

คณะครุศาสตร 

 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

           1.  ควรจดักิจกรรมสมัมนาหลกัสตูรทกุปการศึกษา  รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเขาสูกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF)   

           2.  ควรมแีผนในการประเมนิผลการจดับริการดานตาง ๆ ใหแกนกัศึกษาอยางทั่วถึงและครบทุกดาน

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการมาเพื่อใชในการดําเนินงานบริการตอไปใหดียิ่งข้ึน 

3.  สงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจติสาธารณะใหกบันกัศึกษา อยางตอเนื่องและมีการ

กําหนดแผนการสงเสริมที่ชัดเจน 

4.  ควรมรีะบบการตดิตามประเมนิการใหบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา  รวมทั้งมีการนําผลการ

ประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา 

           5.  สงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสรางองคความรู 

           6.  ควรจดัทาํแผนเชือ่มโยงและบรูณาการการบริการทางวชิาการแกสงัคมกับการเรียนการสอนหรือ

การวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

7.  สงเสริมการสรางเครือขายการรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตรไดมีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ  “จิตสาธารณะ”  หรือ  “จิตอาสา”  

เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกรูจักเสียสละ  รวมแรงรวมใจ  รวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม  การพัฒนา 

จิตสาธารณะของนักศึกษามีแนวปฏิบัติ  ดังนี ้

1.  มีการกําหนดแผนในการปลูกฝงจิตใจใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  โดยกําหนดไวใน

แผนพัฒนานักศึกษา 

2.  มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน  โดยไดกําหนดโครงการ 

จิตสาธารณะ  “จิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร”  และมีการกําหนดงบประมาณ  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

3.  มีการดําเนินกิจกรรมและสงเสริมการดําเนินงานดานจิตสาธารณะ  การปลูกจิตสํานึกใหรูจักเสียสละ   

รวมแรงรวมใจในการทาํประโยชนเพือ่สวนรวม 

4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ  โดยไดประเมินโครงการจิตสาธารณะ  “จิตอาสาโรงพยาบาล

สกลนคร”   
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5.  คณะครุศาสตรนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานดานจิตสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ  โดยได

นํามาใชในการวางแผนการดําเนินโครงการจิตสาธารณะในปการศึกษา  2554  “โครงการเรียนรูจิตสาธารณะ 

วัดคําประมง”  และ  “โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร” 

  

การดําเนินงานตามจุดเนนของคณะครุศาสตร 

 คณะครุศาสตรไดดําเนินตามจุดเนน  เพือ่ใหเกิดข้ึนกับผูเรียนตามที่กําหนดไวในปรัชญาของคณะ   

ซึ่งก็คือ  “ใฝรู  สูงาน  มีจิตวิญญาณความเปนครู”  โดยคณะครุศาสตรไดดําเนินโครงการเพื่อใหนักศึกษามี

คุณลักษณะดังกลาว  ดังนี้ 

 

โครงการดาํเนนิการในปการศกึษา 2553 

1.  ใฝรู ไดแก  โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 4)  

โครงการอบรมผูตดัสินกฬีาสูมาตรฐานสากล  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐม

พยาบาลเบ้ืองตนในกรณีฉุกเฉิน  โครงการผลิตส่ือการสอนวิทยาศาสตร  โครงการสัมมนา

พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกฬีา  โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในหองเรียนนักศึกษา

ปฐมวัย  โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบบรรจุสําหรับนักศึกษาปท่ี 5   

โครงการนําเสนอผลงานทางคณติศาสตรดวยโปรแกรมสําเรจ็รปู LaTex (Beamer) 

โครงการครุศาสตรวิชาการวิชาชีพครู  โครงการปฐมวัยสัมพันธ  โครงการสัมมนา

ปฏิบัติการสอนในหองเรียนของนักเรียนสาขาวิชาสังคมศึกษา 

2. สูงาน ไดแก  โครงการครพัูนธใหม  เด็กวัยใสกบัคายภาษา (English Camp)   

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู  โครงการเตรียมกอนฝกประสบการณ 

โครงการสัมมนาอาจารยพ่ีเล้ียงและอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

โครงการเตรียมกอนฝกประสบการณคณะครุศาสตร  โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู

คณะครศุาสตร 

3. มีจิตวิญญาณความเปนครู ไดแก  โครงการเรยีนรูจติอาสาโรงพยาบาลสกลนคร  โครงการเสริมสรางบุคลิกภาพครู

วิทยาศาสตร  โครงการแนวทางการประกอบอาชีพครู (สําหรับนักศึกษาปท่ี 5) 

โครงการปลุกจติสํานึกแหงความเปนครู: ครูการศึกษาพิเศษ  โครงการพัฒนานักศึกษาตาม

มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  โครงการเสรมิสรางบุคลิกภาพครวิูทยาศาสตร 

โครงการปลูกจติสํานึกความเปนครสูงัคมศึกษา 

 


	บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
	คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม  มุ่งผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์  ใฝ่รู้  สู้งาน  มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป...

