ตอนที่ 1
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไป
คณะครุศาสตรจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหสนองตอบความตองการของทองถิ่น สงเสริมการวิจัย
พัฒนา เผยแพรโดยมุงเนนกระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม มุงผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ในทองถิ่นใหมีวิสัยทัศน ใฝรู สูงาน มีจิตวิญญาณความเปนครู เปนผูนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ทองถิ่น ในปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรมีหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี 5 ป ทั้งหมด 9
หลักสูตร ไดแก ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา
วิทยาศาสตร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ และนวัตกรรมและคอมพิวเตอรศึกษา มีคณาจารย จํานวน
35 คน บุคลากรจํานวน 12 คน และมีนักศึกษาทั้งหมด 3,698 คน โดยจําแนกเปนภาคปกติ 2,378 คน
และ ภาคพิเศษ 1,320 คน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ผลการประเมินตนเองของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ของ สกอ. จํานวน 23
ตัวบงชี้ ซึ่งมีผลประเมินดังนี้

1. ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจยั
การบริการทางวิชาการแกสงั คม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
รวม

คะแนนประเมิน ผลการประเมิน
5.00
4.97
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
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2. ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
องคประกอบ
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูฯ
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนประเมิน ผลการประเมิน
5.00
5.00
4.98
5.00
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

3. ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
องคประกอบ
1.
2.
3.
4.

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดเสีย
ดานกระบวนการภายใน
ดานการเงิน
ดานบุคลากรการเรียนรูแ ละนวัตกรรม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนประเมิน ผลการประเมิน
5.00
5.00
5.00
4.94
5.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4. ขอสรุปภาพรวมของหนวยงาน
จุดเดน
1. มีแผนกลยุทธที่มีภารกิจหลักครบทั้ง 4 พันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีการกํากับ ติดตามการนํานโยบายและแผนไปสู
การปฏิบัติ
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ ของ สกอ. และคุรสุ ภา
3. อาจารยมีความรูความสามารถ มีวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการจํานวนมาก
4. มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาโดยมีการ
จัดบริการคอมพิวเตอรระบบเครือขายใหครอบคลุมการใชงานของนักศึกษาตลอดบริเวณอาคาร มีการจัดบริการ
หองคอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
5. เนนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะใหแกนักศึกษาเพื่อเปนแรงจูงใจใหนําเอา
แนวคิดที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะไปใชในการประกอบอาชีพและมีการกําหนดใหนักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง
6. ใหคําปรึกษาบริการดานขอมูล ขาวสาร แกนักศึกษาและศิษยเกา รวมทั้งมีการกําหนดแผนการ
พัฒนานักศึกษา โดยมีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาใหสอดคลองตามคุณลักษณะ
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7. มีการกําหนดแผนกลยุทธดานศิลปะและวัฒนธรรม และมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนฯอยาง
ตอเนื่อง และไดรับความอนุเคราะหจากศิลปนแหงชาติ ครูภูมิปญญาไทย ผูเชี่ยวชาญพิเศษเพื่อใหความรูและ
กําหนดแนวทางพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรมของคณะครุศาสตร
8. มีฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ครอบคลุม ดานการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจัดการและ
การเงิน
9. มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายได โดยมีการกําหนด
โครงการกิจกรรมไวในแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของคณะ รวมทั้งมีการกําหนดตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของ
คณะครุศาสตร

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรทุกปการศึกษา รวมทั้งมีการปรับปรุงหลักสูตรใหเขาสูกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
2. ควรมีแผนในการประเมินผลการจัดบริการดานตาง ๆ ใหแกนกั ศึกษาอยางทั่วถึงและครบทุกดาน
และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริการมาเพื่อใชในการดําเนินงานบริการตอไปใหดียิ่งขึ้น
3. สงเสริมกิจกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะใหกบั นักศึกษา อยางตอเนื่องและมีการ
กําหนดแผนการสงเสริมที่ชัดเจน
4. ควรมีระบบการติดตามประเมินการใหบริการแกนกั ศึกษาและศิษยเกา รวมทั้งมีการนําผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
5. สงเสริมใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสรางองคความรู
6. ควรจัดทําแผนเชือ่ มโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสงั คมกับการเรียนการสอนหรือ
การวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรมเพื่อใหเกิดผลในเชิงปฏิบัติ
7. สงเสริมการสรางเครือขายการรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตรไดมีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ “จิตสาธารณะ” หรือ “จิตอาสา”
เพื่อใหนักศึกษามีจิตสํานึกรูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ รวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม การพัฒนา
จิตสาธารณะของนักศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. มีการกําหนดแผนในการปลูกฝงจิตใจใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยกําหนดไวใน
แผนพัฒนานักศึกษา
2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน โดยไดกําหนดโครงการ
จิตสาธารณะ “จิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร” และมีการกําหนดงบประมาณ อาจารยที่ปรึกษาโครงการ
3. มีการดําเนินกิจกรรมและสงเสริมการดําเนินงานดานจิตสาธารณะ การปลูกจิตสํานึกใหรูจักเสียสละ
รวมแรงรวมใจในการทําประโยชนเพือ่ สวนรวม
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ โดยไดประเมินโครงการจิตสาธารณะ “จิตอาสาโรงพยาบาล
สกลนคร”
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5. คณะครุศาสตรนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานดานจิตสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ โดยได
นํามาใชในการวางแผนการดําเนินโครงการจิตสาธารณะในปการศึกษา 2554 “โครงการเรียนรูจิตสาธารณะ
วัดคําประมง” และ “โครงการจิตอาสาโรงพยาบาลสกลนคร”

การดําเนินงานตามจุดเนนของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตรไดดําเนินตามจุดเนน เพือ่ ใหเกิดขึ้นกับผูเรียนตามที่กําหนดไวในปรัชญาของคณะ
ซึ่งก็คือ “ใฝรู สูงาน มีจิตวิญญาณความเปนครู” โดยคณะครุศาสตรไดดําเนินโครงการเพื่อใหนักศึกษามี
คุณลักษณะดังกลาว ดังนี้

1. ใฝรู

2. สูง าน

3. มีจิตวิญญาณความเปนครู

โครงการดําเนินการในปการศึกษา 2553
ไดแก โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 4)
โครงการอบรมผูต ดั สินกีฬาสูม าตรฐานสากล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐม
พยาบาลเบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน โครงการผลิตสือ่ การสอนวิทยาศาสตร โครงการสัมมนา
พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา โครงการสัมมนาปฏิบัติการสอนในหองเรียนนักศึกษา
ปฐมวัย โครงการเตรียมความพรอมกอนสอบบรรจุสําหรับนักศึกษาปที่ 5
โครงการนําเสนอผลงานทางคณิตศาสตรดว ยโปรแกรมสําเร็จรูป LaTex (Beamer)
โครงการครุศาสตรวิชาการวิชาชีพครู โครงการปฐมวัยสัมพันธ โครงการสัมมนา
ปฏิบัติการสอนในหองเรียนของนักเรียนสาขาวิชาสังคมศึกษา
ไดแก โครงการครูพนั ธใหม เด็กวัยใสกับคายภาษา (English Camp)
โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู โครงการเตรียมกอนฝกประสบการณ
โครงการสัมมนาอาจารยพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
โครงการเตรียมกอนฝกประสบการณคณะครุศาสตร โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร
ไดแก โครงการเรียนรูจ ติ อาสาโรงพยาบาลสกลนคร โครงการเสริมสรางบุคลิกภาพครู
วิทยาศาสตร โครงการแนวทางการประกอบอาชีพครู (สําหรับนักศึกษาปที่ 5)
โครงการปลุกจิตสํานึกแหงความเปนครู : ครูการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โครงการเสริมสรางบุคลิกภาพครูวทิ ยาศาสตร
โครงการปลูกจิตสํานึกความเปนครูสงั คมศึกษา
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