
 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 

 

 

ตอนท่ี 3 
การน าผลการประเมินครั้งที่ผ่านมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

 

คณะครุศาสตร์ได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554–

พฤษภาคม 2555) และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ระดับอุดมศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา และได้ก าหนดแนวปฏิบัติท่ีดีของ    

ปีการศึกษา 2555 ดังนี้   
 

การน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
 

1. ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ปีการศกึษา 2554   
ข้อเสนอแนะจาก 

ผลการประเมนิ 

วงรอบปีการศึกษา  2554 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   

ปีการศึกษา  2555 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

1. ควรประเมินผลการจัดบริการด้าน

ต่าง ๆ  ให้แก่นักศึกษา และศิษย์เก่า

อย่างทั่วถึงและครบทุกด้าน และน า

ผลการประเมินมาปรับปรุงการ

บริการมาเพื่อใช้ในการด าเนินงาน

บริการต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

- โครงการปฐมวัยสัมพันธแ์ละ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต.ค. 54 - ส.ค. 55 100,00 

(งบแผ่นดิน) 

 

สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

 

- โครงการให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพส าหรับ

นักศึกษา 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มิ.ย. 55 10,000 

(งบ บกศ.) 

อ.นวพร วรรณทอง 

-โครงการครุศาสตร์วิชาการ

วิชาชีพครู 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ส.ค. 55 76,000 

(งบ บกศ.) 

อ.วสันต ์ศรีหรัิญ 

- โครงการพัฒนาระบบ

อาจารย์ท่ีปรึกษา 

นักศึกษาและคณาจารย์ 

คณะครุศาสตร์ 

มี.ค. 56 - เม.ย. 56 18,000 

(งบ บกศ.) 

คณะครุศาสตร์ 

- โครงการสัมมนา  

การเสริมสร้างทักษะ เล่า เรียน 

เขยีน อ่าน 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ พ.ย. 55 37,472 

(งบ บกศ.) 

คณะครุศาสตร์ 

2.. ส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรมและจติสาธารณะให้กับ

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และก าหนด

แผนการส่งเสริมที่ชัดเจน 

- โครงการไหว้ครูและท าบุญ

คณะ 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ส.ค. 55 50,000 

(งบแผ่นดิน) 

คณะครุศาสตร์ 

- โครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก.ย. 55 - คณะครุศาสตร์ 

- โครงการให้ความรู้และทักษะ

การประกันคุณภาพส าหรับ

นักศึกษา 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มิ.ย. 55 10,000 

(งบ บกศ.) 

อ.นวพร วรรณทอง 

- โครงการปฏิบัติธรรมน าชีวิต 
นักศึกษาหลักสูตรวิชา

ภาษาอังกฤษ ช้ันปทีี่ 3 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก.พ. 56 18,600 

(งบ บกศ.) 

คณะครุศาสตร์ 

- โครงการจติอาสา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ส.ค. 55 - ก.ย. 56 32,750 คณะครุศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 

ข้อเสนอแนะจาก 

ผลการประเมนิ 

วงรอบปีการศึกษา  2554 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา   

ปีการศึกษา  2555 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

 - โครงการพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬาอาสา

พัฒนาโรงเรียนทอ้งถ่ิน 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ม.ค. 55 - ม.ค. 56 31,830 

(งบแผ่นดิน) 

สาขาวิชา 

พลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

- โครงการคา่ยคณิตศาสตร์

อาสาพัฒนาโรงเรียน 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ พ.ค. 55 - ก.ค. 55 30,000 

(งบแผ่นดิน) 

หลักสูตรวิชา

คณิตศาสตร์ 

- โครงการคา่ยอาสาพัฒนา

โรงเรียนสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ธ.ค. 55 - ก.พ. 56 45,000 

(งบ บ.กศ) 

สาขาวิชา

การศึกษา

ปฐมวัย 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัย

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

สร้างองค์ความรู้ 

- โครงการบูรณาการวิจัย   

การเรียนการสอนและบริการ

วิชาการแก่สังคม 

คณาจารย์ 

คณะครุศาสตร์ 
พ.ค. 56 33,500 

(งบ กศ.ป) 

คณะครุศาสตร์ 

4. ควรศึกษาการเช่ือมโยงและบูรณา

การการบริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย

หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของคณะเพื่อให้เกิดผลอย่างชัดเจน

และเป็นรูปธรรม 

- โครงการสัมมนาอาจารย์พี่

เลีย้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต.ค. 54 - ก.ย. 55 50,000 

(งบ บ.กศ) 

อ.ลดาวัลย ์ 

มะลิไทย 

- โครงการบริการวิชาการ 

สาขาวิชาพลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์การกีฬา 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ต.ค. 55 - ต.ค. 56 32,370 

(งบ บ.กศ) 

พลศึกษาและ

วิทยาศาสตร์

การกีฬา 

- โครงการเสริมทักษะเพชร

ภาษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ิน 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ส.ค. 54 -  ก.ย. 55 38,000 

(นอกงบประมาณ) 

หลักสูตรวิชา

ภาษาไทย 

- โครงการภูมิปัญญาอาศรม นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก.ย. 54 -  ต.ค. 55 5,000 

(นอกงบประมาณ) 

หลักสูตรวิชา

ภาษาไทย 

 

2. ข้อเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับอดุมศกึษา 

ข้อเสนอแนะจาก 

ผลการประเมนิ 

วงรอบปีการศึกษา  2554 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ปีการศึกษา  2555 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

1. ควรพัฒนาระบบและกลไกให้

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกได้รับการ

ตีพิมพ์และเผยแพรใ่น

วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

และควรก าหนดให้การส าเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่

ได้รับการรับรอง อาทเิช่น สมศ. 

หรือ TCI 

-  โครงการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนสาขาวิชา

บริหารการศึกษา 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ก.ค. 55 295,000 

(นอกงบประมาณ) 

ผศ.ดร.วาโร  

เพ็งสวัสดิ์ 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 

ข้อเสนอแนะจาก 

ผลการประเมนิ 

วงรอบปีการศึกษา  2554 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

ปีการศึกษา  2555 
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินงาน 

2. ควรปรับปรุงแผนพัฒนา

บุคลากรด้วยการสร้างแรงจูงใจ 

สร้างเครือข่ายพี่เลีย้งและ

สวัสดิการให้มีการท าผลงาน

วิชาการให้มากขึ้น และสร้าง

แรงจูงใจใหค้ณาจารย์ มีขวัญและ

ก าลังใจในการพัฒนางานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ ทัง้สวัสดิการ 

ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและ

เหมาะสม 

-  โครงการพัฒนางานประจ าสู่

งานวิจัย คณะครุศาสตร์ 

คณาจารย์และบุคลากร

คณะครุศาสตร์ 

ก.พ. 56 63,200 

(นอกงบประมาณ) 

น.ส.สุจริตตา 

ศรีปากดี 

-  โครงการพัฒนาบุคลากร 

คณะครุศาสตร์ 

คณาจารย์และบุคลากร

คณะครุศาสตร์ 

มี.ค. 56 

 

200,000 

(นอกงบประมาณ) 

น.ส.สุจริตตา 

ศรีปากดี 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพ

อาจารย์สู่ต าแหน่งวิชาการ 

คณาจารย์และบุคลากร

คณะครุศาสตร์ 

ก.พ. 56 

 

100,000 

(นอกงบประมาณ) 

อ.จนิดา  ลาโพธิ์ 

-  โครงการพัฒนาต ารา

วิชาการ คณะครุศาสตร์ 

คณาจารย์และบุคลากร

คณะครุศาสตร์ 

มี.ค. 56 140,000 

(นอกงบประมาณ) 

อ.จนิดา  ลาโพธิ์ 

 

 

แนวปฏิบัติที่ดสี าหรับตัวบ่งชี้ที่ดีเด่น 
 จากผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2554 ได้พบแนวปฏบัิตท่ีิดสี าหรับเป็นแนวทางการด าเนนิงานใน

ปีการศึกษา 2555 ดังนี ้

องค์ประกอบ แนวปฏิบัตท่ีิดี  (best  practice) 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.1  มีการจัดบริการแก่นกัศึกษาและ 

                  ศิษย์เก่า 

แนวปฏิบัตท่ีิดี  ด าเนินการดังนี ้

1. มีการส ารวจความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่  1  เพื่อส ารวจ

ความต้องการของนกัศึกษา และจัดบริการให้แก่นักศกึษาได้อย่าง

เหมาะสมแกค่วามต้องการจ าเป็น 

2. น าข้อมูลจากข้อ 1. มาจัดท าโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการ

จ าเป็น เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศกึษา ฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โครงการ

สัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงโรงเรียนฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู และ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดคณะครุศาสตร์ 

3. มีการจัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหลง่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศกึษาและ

ศิษย์เก่า ไดแ้ก่ ทุนครูมืออาชีพ ทุนกูยื้มเพื่อการศึกษา แหล่งทุนศึกษา

ต่อ 

4. มีการประเมินการจัดบริการสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อเอื้อต่อการ

เรียนรู้ของนักศึกษาและแหล่งข้อมูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์แก่

นักศึกษาและศิษยเ์ก่า 

5. มีการประเมินการให้บรกิารและน าผลมาใช้ในการด าเนินงานในรอบปี

ถัดไป 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 

องค์ประกอบ แนวปฏิบัตท่ีิดี  (best  practice) 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2  มีการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษาที ่

                   ครบถ้วนและสอดคลอ้งกับ 

                   คุณลักษณะของบัณฑติที่พงึประสงค ์

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัตท่ีิดี  ด าเนินการดังนี ้ 

1. ก าหนดแนวทางการส่งเสรมิการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปี 

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องบัณฑิต

ให้ครบทั้ง  5 ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาการ กีฬาและการสง่เสรมิสุขภาพ 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม  นันทนาการและ

ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม 

3. มีการติดตามและประเมินโครงการ/กจิกรรม   

4. น าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปถีัดไป 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนา 

                     จิตสาธารณะแก่นักศึกษา 

 

 

 

แนวปฏิบัตท่ีิดี  ด าเนินการดังนี ้

1. มีการก าหนดแนวทางในการปลกูฝังความมีจิตสาธารณะแก่นกัศึกษา 

โดยก าหนดโครงการจิตอาสา เราท าด้วยใจ ลงในแผนปฏิบัติราชการ

และมีผู้รับผดิชอบโครงการชัดเจน 

2. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่ก าหนด   

3. มีการประเมินผลการด าเนินงานโครงการจิตสาธารณะแก่นักศกึษา 

4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานด้านจิตสาธารณะ

แก่นักศกึษา 

ตัวบ่งชีท้ี่  3.2.2  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา แนวปฏิบัตท่ีิดี  ด าเนินการดังนี ้  

1.    มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ 

  2.   มีการจัดเตรียมข้อมูลด้านตา่ง ๆ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการใหค้ าปรกึษา 

       แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.   ประสานงานใหค้วามร่วมมือและช่วยแก้ปัญหาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.   ประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการด าเนินงานของอาจารย์ที ่   

      ปรกึษาทุกป ี

  5.   มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มี 

        ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 

การทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 

คณะครุศาสตร์ได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา ด าเนนิการโดยน าข้อมูล

จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาจากปีท่ีท าการประเมินเสร็จสิ้นแล้วมาทบทวนระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  มรีะบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ี

น ามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ซึ่งใชห้ลักวงจรคุณภาพ  PDCA  ดังนี้ 
 

กระบวนการบริหารคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 

1.  การวางแผน (Plan) 1. ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 

2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาตามตัวบง่ชีก้ารประกัน

คุณภาพภายใน 
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รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2555 

กระบวนการบริหารคุณภาพ ผลการด าเนินงาน 

3. จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพ และก าหนดผู้รับผดิชอบ 

4. จัดท าคู่มือประกนัคุณภาพ คณะครุศาสตร์ 

5. จัดท าปฎิทินการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ 

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

ผู้รับผดิชอบ  ซึ่งผู้บริหารจะให้การสนับสนุน  จัดสิง่อ านวยความสะดวก  

นอกจากนีค้ณะครุศาสตร์ยังตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 

ซึ่งคณะกรรมการชุดนีจ้ะมีการประชมุอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อก ากบัติดตาม

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

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

2. คณะครุศาสตร์จะจัดท ารายการประเมินตนเอง (SAR) ทุกสิ้นปกีารศึกษา 

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  ในระดับคณะ 

และมีการตรวจประเมินภายใน  โดยคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะ  และมีการเผยแพร่ผลการตรวจประเมินดังกล่าวแล้วน า

ผลมาใช้ในกระบวนการบรหิารการศึกษา  โดยมีแนวทางพัฒนาตัวบ่งชีท้ีม่ี

จุดที่ควรพัฒนา  และมแีนวปฏิบัตทิี่ดสี าหรับตัวบ่งชีด้ีเด่น 

4. มีการน าผลการประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของสาขาวิชาและคณะ  ให้ดขีึน้  

โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพเนื่องจากรายงาน

การประเมินตนเองหรือจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

 


