ตอนที่ 3
การนําผลการประเมินครั้งที่ผานมาใชในการปรับปรุงพัฒนา
ขอเสนอแนะจากการประเมินในรอบปการศึกษา 2552 (มิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553)
คณะครุศาสตรไดนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาและไดกําหนดแนว
ปฏิบัติที่ดีของปการศึกษา 2553 ดังนี้

การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษา 2552 มาใชในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใน
ปการศึกษา 2553 ดังนี้
ขอเสนอแนะจากผลการประเมิน
วงรอบปการศึกษา 2552
1. การสงเสริมอาจารยใหศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก
2. การสงเสริมใหอาจารยที่ยังไมได
ตําแหนงทางวิชาการใหไดรับ
ตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้น
3. ควรพัฒนาการเรียนการสอนโดย
เนนใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพดาน
ตาง ๆ เพื่อใหมีทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
4. ควรสงเสริมใหอาจารย
คณะครุศาสตรทําวิจัยและพัฒนา
งานสรางสรรค
5. สรางเครือขายกับภายนอกเพื่อ
พัฒนาแหลงบริการทางวิชาการ
ระดับชาติ
6. ควรสงเสริมใหอาจารยไดมีโอกาส
นําเสนอผลงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ
7. ควรจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูดาน
ประกันคุณภาพแกนักศึกษาเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปการศึกษา 2553

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

อาจารยและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
อาจารยคณะครุศาสตร

ตลอด
ปงบประมาณ
ตลอด
ปงบประมาณ

กองทุนพัฒนา
บุคลากร
80,000
(บ.กศ.)

สํานักงานอธิการบดี

นักศึกษาทุกสาขาวิชา

ตลอด
ปงบประมาณ

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

- โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย
ของอาจารยคณะครุศาสตร

อาจารยคณะครุศาสตร

ตลอด
ปงบประมาณ

- โครงการพัฒนาครูประจําการที่
สอนไมตรงวุฒิ/วิชาเอก

ครูผูสอนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ต.ค. 2553 ธ.ค. 2553

602,396
(กศ.ป.)
1,281,372
(บ.กศ.)
รวม 1,883,768
84,777 (กศ.ป.)
173,295 (บ.กศ.)
รวม 258,072
-

- โครงการประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจยั นานาชาติ

อาจารยในมหาวิทยาลัย

ตลอด
ปงบประมาณ

-

สถาบันวิจัยและพัฒนา

นักศึกษา

พ.ค. 2554 มิ.ย. 2554

10,000
(งบแผนดิน)

นางสาวทัศนีย คําปาน

นักศึกษา

พ.ค. 2554 มิ.ย. 2554

20,000
(งบแผนดิน)

อ.บุญสง วงศคํา

นักศึกษา

ตลอด
ปงบประมาณ

65,000
(งบแผนดิน)
รวม 95,000

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

การดําเนินงาน
- การใหทุนสนับสนุนการศึกษาตอ
ของมหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาตนเองของ
อาจารยและบุคลากร
คณะครุศาสตร
- โครงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของสาขาวิชา

1) โครงการใหความรูและทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษา
สําหรับนักศึกษา
2) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย
3) โครงการคาใชจายในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

มหาวิทยาลัย
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แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีสําหรับตัวบงชี้ที่ดีเดน
จากผลการประเมินในรอบปการศึกษา 2552 ไดพบแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับเปนแนวทางการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2553 ดังนี้
องคประกอบ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา

ตัวบงชี้ที่ 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค

ตัวบงชี้ที่ 3.2.1 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม

ตัวบงชี้ที่ 3.2.2 มีระบบและกลไกการพัฒนา
จิตสาธารณะแกนักศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี (best practice)
แนวปฏิบตั ิที่ดี ดําเนินการดังนี้
1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1
2. นําขอมูลจากขอ 1. มาจัดทําโครงการเพื่อตอบสนองความตองการจําเปน
ไดแก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ฝกประสบการณวิชาชีพครู สัมมนา
ระหวางฝกประสบการณฯ โครงการสัมมนาอาจารยพี่เลีย้ ง
3. มีการจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา
เชน คอมพิวเตอร หองสมุดคณะ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษา ไดแก ทุนกูยืม
เพื่อการศึกษา แหลงทุนศึกษาตอ แหลงงาน
5. มีการประเมินการใหบริการและนําผลมาใชในการดําเนินงาน
แนวปฏิบัติที่ดี ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
2. จัดทําแบบพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตใหครบทั้ง 5 ดาน
ไดแก ดานวิชาการ กีฬาและการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
3. มีการติดตามและประเมินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
แนวปฏิบัติที่ดี ดําเนินการดังนี้
1. กําหนดแนวทางในการพิจารณาดานคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา
2. กําหนดโครงการ/กิจกรรม และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ซึง่ โครงการ/กิจกรรมที่ไดดําเนินงาน ไดแก โครงการจริยธรรมศึกษา
สนามหลวง โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนววิถีพุทธ
โดยการทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะครุศาสตร
3. มีการดําเนินงานโครงการรวมทั้งมีการประเมินผล และนําผลการประเมิน
มาใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
แนวปฏิบัติที่ดี ดําเนินการดังนี้
1. มีการกําหนดแนวทางในการปลูกฝงความมีจิตสาธารณะแกนักศึกษา
2. มีการกําหนดกิจกรรม/โครงการ และดําเนินงานดานจิตสาธารณะ ซึ่งไดแก
โครงการจิตอาสารวมพัฒนาอโรคยศาล วัดคําประมง โครงการจิตอาสา
และการสะสมความดี
3. มีการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่กําหนด โดยมีผูรับผิดชอบ
โครงการไดดําเนินการ
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการจิตสาธารณะ
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานดานจิตสาธารณะ
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การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตรไดมกี ารทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการโดย
มีการนําขอมูลจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปที่ทําการประเมินเสร็จสิ้นแลวมาทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพที่นํามาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งใชหลักวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้
กระบวนการบริหารคุณภาพ
1. การวางแผน (Plan)

2. การปฏิบัติตามแผน (Do)

1.
2.
3.
4.
5.
1.

3. การตรวจสอบประเมินผล (Check)

1.
2.
3.

4. การนําผลประเมินมาปรับปรุงงาน (Act)

1.
2.

3.

4.

ผลการดําเนินงาน
ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน
จัดทําโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ และกําหนดบุคคล
รับผิดชอบ
จัดทําคูมือประกันคุณภาพ
จัดทําปฎิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาการศึกษาโดยบุคลากร
ผูรับผิดชอบ ซึ่งผูบริหารจะใหการสนับสนุน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
นอกจากนี้คณะครุศาสตรยังตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีการประชุมทุกเดือน จะทําหนาที่กํากับติดตามการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ทุกโครงการจะมีการประเมินผล
ทุกสิ้นปการศึกษาคณะครุศาสตรจะจัดทํารายการประเมินตนเอง (SAR)
คณะครุศาสตรจะไดรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งกรรมการเปนบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยทั้งระดับสาขาวิชาและระดับคณะ
นําผลการประเมินแจงคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อใหขอเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา
นําผลการประเมินเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อให
แตละสาขาวิชานําผลการประเมินภายในไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
มีการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ในระดับคณะ
และมีการตรวจประเมินภายใน โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะ และมีการเผยแพรผลการตรวจประเมินดังกลาวแลวนําผล
มาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมีแนวทางพัฒนาตัวบงชี้ที่มี
จุดออน และมีแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับตัวบงชี้ดีเดน
มีการนําผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของสาขาวิชาและคณะ ใหดีขึ้น
สม่ําเสมอ โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอันสืบเนื่อง
จากรายงานการประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
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