
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2556  

ตอนท่ี 5 
สรุปผลการประเมนิตนเอง และทิศทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของคณะครุศาสตร์   มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร   ประจ าปีการศึกษา  2556   

สรุปได้  ดังนี้   
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11 องค์ประกอบ 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์

                       และแผนด าเนินการ 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  8  ข้อ 8  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.1 (สมศ.16.1)  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2.2 (สมศ.16.2) 4  คะแนน 4.29  คะแนน 4.29  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3  (สมศ.17) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1   4.82  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบณัฑิต    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละ  20 ร้อยละ  37.84 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3  ร้อยละ  35 ร้อยละ  28.83 2.40  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.8 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.9  (สมศ.1) ร้อยละ  90 ร้อยละ  86.53   4.33 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.10 (สมศ.2) 4  คะแนน 4.29  คะแนน 4.29 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.11 (สมศ.3) ร้อยละ  25 ร้อยละ  48.10 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.12 (สมศ.4) ร้อยละ  30 ร้อยละ  22.06 2.21  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.13 (สมศ.14) ดัชน ี 5 ดัชน ี 3.42 2.85  คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2   4.31  คะแนน 
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ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11  องค์ประกอบ (ตอ่) 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนนการ

ประเมนิ 

องค์ประกอบที่  3 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 6  ข้อ 6  ข้อ 5.00 คะแนน 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

            ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3   5.00 คะแนน 

องคป์ระกอบท่ี  4  การวจิัย    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1  8  ข้อ 8  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3  25,000  บาท 32,929.72  บาท 5.00  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.4 (สมศ.5) ร้อยละ  10 ร้อยละ  9.91 4.96  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.5 (สมศ.6) ร้อยละ  15 ร้อยละ  21.62 5.00  คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 4.6 (สมศ.7) ร้อยละ  10 ร้อยละ  16.67 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4   4.99  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแก่สังคม    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3  (สมศ.8) ร้อยละ  30   ร้อยละ  100 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4  (สมศ.9) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.1 (สมศ.18.1) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 5.5.2 (สมศ.18.2) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่  6  การท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 (สมศ.10) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 6.3 (สมศ.11) 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 6   5.00 คะแนน 
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ตารางที่ 5.1   สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบคุณภาพ 11  องคป์ระกอบ (ตอ่) 

องค์ประกอบคณุภาพ 

ผลการประเมนิตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 

การประเมิน 

องค์ประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.3  5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.4 6  ข้อ 6  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 7.6 (สมศ.13) 4  คะแนน 4.14  คะแนน 4.14  คะแนน 

 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 7   4.83  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ    

 ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  7  ข้อ 7  ข้อ 5.00 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 8   5.00  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  9  ข้อ 9  ข้อ 5.00 คะแนน 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  (สมศ.15) 4.51  คะแนน 4.89  คะแนน 4.89  คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 9   4.94  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบนโยบาย

สถานศึกษา  3 ดี 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           ตัวบ่งช้ีท่ี 10.2 3  ดา้น 3  ดา้น 5.00 คะแนน 

           คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 10   5.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 11 การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

   

 ตัวบ่งช้ีท่ี 11.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           ตัวบ่งช้ีท่ี 11.2 5  ข้อ 5  ข้อ 5.00 คะแนน 

           คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 11   5.00  คะแนน 

รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี ้   4.77 คะแนน 
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ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ    

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม  จุดแข็ง  จุดออ่น  และโอกาสในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์  

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยแยกตามแตล่ะองค์ประกอบคุณภาพ  ดังนี ้ 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนินการ 

จุดแข็ง  

1.  ผู้บรหิารและบุคลากรคณะครุศาสตรทุ์กระดับมคีวามเข้าใจ และรว่มใจ

ในการก าหนดแผนกลยุทธแ์ละแผนปฏิบัติราชการ และมกีารติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2.  คณะครุศาสตรม์ีการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

ซึ่งนักศึกษาไดร้ับรางวัลเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

แนวทางเสริม 

1.  สง่เสริมการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  

จัดกิจกรรมท่ีพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์จนเป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

2.  พัฒนาระบบการพัฒนานักศึกษาเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้

โอกาส เพื่อให้เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 2   

การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรม์รีะบบกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร และปรับปรุง

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. คณะครุศาสตร์มกีลไกการสนับสนุนให้คณาจารย์ไดศึ้กษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง 

3. คณะครุศาสตร์มบุีคลากรท่ีมศัีกยภาพและทุม่เทท้ังก าลังกาย ก าลังใจใน

การท างาน จงึท าให้มีแบบอย่างในการปฏิบัติงานและการวางตัวท่ีเหมาะสม 

4. คณะครุศาสตร์มกีารจัดหอ้งสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม

การเรยีนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการสง่เสรมิการเรียนของนักศึกษาให้สามารถ

ค้นคว้าและเข้าถึงสาธารณูปโภคไดอ้ย่างท่ัวถึง 

5. คณะครุศาสตร์มกีารจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ  เพื่อสง่เสรมิและพัฒนาให้ผู้เรยีนมคีวามรู้  ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

6. คณะครุศาสตรม์ีระบบและกลไกท่ีดีมีคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของผู้ใช้

บัณฑิต  โดยมีการสร้างเสริมปัจจัยเอือ้ ต่าง ๆ เพื่อให้สัมฤทธิผลมากยิ่งขึน้ 

7. คณะครุศาสตร์มกีารส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นผู้มคีุณธรรม

และจริยธรรม   เป็นครูท่ีดีและมีคุณภาพ 

 จุดอ่อน 

1.  มคีณาจารย์ท่ีมีด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อย 

2.  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติมีจ านวนน้อย 

 



~ 203 ~ 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา  2556 

องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 2   

การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริม 

1. ควรสง่เสรมิให้คณาจารย์คณะครุศาสตรจ์ าท าผลงานวิชาการ เพื่อขอ

ต าแหน่งทางวิชาการใหเ้พิ่มมากยิ่งขึน้ 

2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตร เพื่อ

ประเมนิผลและเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

3. คณะครุศาสตร์สนับสนุนให้คณาจารย์ไดศึ้กษาต่อในระดับปริญญาเอก

มากยิ่งขึน้ 

4. ควรให้การยกย่องเชิดชู  ประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีมีความมุ่งมั่นในการ

ปฏบัิติงาน  และปฏบัิติหน้าที่ไดถู้กต้องตามจรรยาบรรณและวิชาชีพครู 

พร้อมท้ังให้รางวัลเพื่อเป็นแบบอย่างและเพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจให้บุคลากร

ได้ปฏบัิติตาม 

5. คณะครุศาสตรค์วรมีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ              

และแลกเปล่ียนเรียนรูร้ะหว่างคณาจารย์  นักศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ       

จากภายนอกให้มากขึน้  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ

นักศึกษา 

6. ควรจัดให้มีโครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมส าหรับนักศึกษาทุก

สาขาวิชา 

องค์ประกอบที่ 3   

กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง  

1.  มรีะบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่ดี 

2.  คณะครุศาสตรม์ีการพัฒนาอย่างเป็นระบบในการท ากิจกรรมจิตอาสา

และปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษา 

3.  คณะครุศาสตรม์ีระบบและกลไกการสง่เสรมิบรกิารให้ค าปรกึษาทาง

วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่ดี 

4. คณะครุศาสตร์มกีลไกในการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์อาจารย์ท่ี

ปรกึษาอย่างเป็นระบบ 

แนวทางเสริม 

1.  ควรมกีารประเมนิผลการด าเนินงานเพื่อน าผลมาใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4   

การวจัิย 

จุดแข็ง  

1. คณะครุศาสตรม์กีระบวนการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร 

ขอทุนวิจัยและมกีารประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้ทราบ 

2. คณะครุศาสตร์มทุีนสนับสนุนผลงานวิจัย   

ของบุคลากรในการตีพิมพ์และน าเสนอผลงานวิจัย ท้ังในระดับชาติหรอื

นานาชาติ นอกจากนีย้ังมกีารน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมกีารรับรอง

จากหนว่ยงานภายนอก 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 4   

การวิจัย 

จุดแข็ง  

3. คณาจารย์คณะครุศาสตรม์ผีลงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์เพิ่ม มากขึน้ 

แนวทางเสริม 

1. คณะครุศาสตรไ์ดร้วบรวมผลงานวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์ไปสู่หน่วยงาน

ภายนอกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และน าไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างแท้จริง 

2. สง่เสริมและสนับสนุนคณาจารย์ในคณะจัดท าผลงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรคใ์ห้มากยิ่งขึน้ 

องค์ประกอบที่ 5 

การบริการวชิาการแก่สังคม 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรม์แีผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมและสร้างความ

รว่มมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.  คณะครุศาสตรม์ีการสง่เสรมิให้จัดโครงการบรกิารวชิาการอย่าง

ต่อเนื่อง 

3. เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานท่ี

ส าหรับการให้ความรูแ้ก่คนในชุมชนและพัฒนา แก้ปัญหา ให้เป็นชุมชนและ

องค์กรท้องถิ่นท่ียั่งยืนต่อไป 

4. คณะครุศาสตร์ได้มีการปลูกฝังในดา้นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็น

ไทย สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีเป็นจุดเนน้ จุดเด่นของคณะฯ คือ “ใฝรู่ ้สู้

งาน มีจิตวิญญาณครู” อันเป็นการสรา้งประโยชน์และคุณค่าให้แก่ตนเอง 

ผู้อ่ืน ชุมชน และสังคมท่ียั่งยืนต่อไป 

5. นักศึกษาคณะครุศาสตรไ์ดร้ับการสง่เสริม สนับสนุนให้เป็นผู้ท่ีมี

คุณลักษณะท่ีมีความมุง่มั่น จรงิจังในดา้นจิตสาธารณะ เชิงสังคม วิชาการ 

และอ่ืนๆ ตลอดจนการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จรยิธรรมใน

การช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน ความมน้ี าใจให้ผู้อ่ืน สังคม  ซึ่งสอดคลอ้งกับ

จุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัยท่ีมุง่พัฒนาบัณฑิต  ให้นักศึกษาเป็นคนดี   

มจีติสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการผลิตบัณฑิตเพื่อประกอบ

วิชาชีพครู ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี) ผลิตบัณฑิตท่ีมี

คุณภาพ และสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือการสร้างครู และบุคลากรยุค

ใหมใ่ห้เป็นครูดี  มีจิตสาธารณะและมทัีกษะวิชาชีพครู  อันเป็นการสง่เสริม  

สนับสนุน  และการสรา้งประโยชน์ และคุณคา่ให้เกิดขึน้ในระดับบุคคล 

องค์กร และสังคมท่ีคงทน ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป  

แนวทางเสริม 

1. ควรสง่เสรมิให้มีการจัดโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการวิชาการ

แก่ชุมชนและสังคมมากขึน้ 

2. คณะครุศาสตร์ด าเนินกิจกรรมท่ีเสรมิสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและ

องค์กรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเป็นชุมชนและองค์กรท่ียั่งยืนต่อไป 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 6 

การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

จุดแข็ง  

1. คณะครุศาสตรม์กีารก าหนดแผนกลยุทธ์ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม และมี

การด าเนินกิจกรรมตามแผนฯอย่างต่อเนื่อง และไดร้ับความอนุเคราะห์จาก

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อให้ความรูแ้ละก าหนดแนวทางพัฒนาด้านวัฒนธรรม

ของคณะครุศาสตร์ 

2. คณะครุศาสตร์มกีารสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมอันดีอย่างต่อเนื่อง       

และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรภายนอกเป็นอย่างดี 

3. คณะครุศาสตร์มกีารจัดกจิกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเสรมิสรา้ง

สุนทรยีภาพแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนท้ังดา้นโครงการ 

งบประมาณ อาคารสถานท่ี เพื่อให้นักศึกษา สามารถแสดงศักยภาพด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรมไดเ้ต็มท่ี 

แนวทางเสริม 

     ควรสง่เสริมให้จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อสบืสานศิลปะและ

วัฒนธรรมมากขึน้ 

 

องค์ประกอบที่ 7 

การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง  

1. คณะครุศาสตรม์กีารด าเนินงานในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล 

ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง 

2. คณะครุศาสตร์ได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน ครอบคลุม พันธกิจ การ

ผลิตบัณฑิต ด้านการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูของนักศึกษา และการวจิัย

ดา้นการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   ได้อย่างชัดเจน 

3. คณะครุศาสตร์มฐีานข้อมูลเพื่อการตัดสนิใจ   ครอบคลุม ดา้นการเรียน

การสอน การวจิัย การบรหิารจัดการและการเงิน 

4. คณะครุศาสตร์มรีะบบและกลไกในการป้องกันความเสี่ยง โดยเริ่มต้ังแต่

กระบวนการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และ

ระบุความเสี่ยง  ท่ีชัดเจนมีการติดตามและประเมินแผนความเสี่ยงและ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร ์และได้น าเอาข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรไ์ปปรับปรุงแผนปีต่อไป 

แนวทางเสริม 

1. ควรเพิ่มโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตรแ์ละ

เจา้หน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน 

2. มกีารควบคุมประเด็นท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยมีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม

ระเบียบโดยผู้บรหิาร 
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องค์ประกอบ จุดแข็ง  โอกาสในการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 8 

การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง   

คณะครุศาสตรม์รีะบบการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส 

ตรวจสอบได้ 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 

จุดแข็ง  

คณะครุศาสตรม์รีะบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสอดคลอ้ง

กับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย  มกีารก าหนดตัวบ่งชีท่ี้เป็นอัตลักษณ์

ของคณะ 

แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  10 

องค์ประกอบตามนโยบาย

สถานศึกษา  3  ดี  (3D) 

จุดแข็ง  

1. คณะครุศาสตรม์ีระบบ กลไกสง่เสริมการจัดกจิกรรมตามนโยบาย 3 ดี 

(3D) อย่างชัดเจน และด าเนินการไดอ้ย่างครบถ้วน 

2. คณะคุรุศาสตร์ได้จัดและเข้ารว่มกิจกรรมโครงการนโยบาย 3 ด ี(3D) 

ครบท้ัง 3 ด้าน 

 แนวทางเสริม 

- 

องค์ประกอบที่  11 

การด าเนินงานเพื่อบรรลุถึง 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัย 

จุดแข็ง  

1.  คณะครุศาสตรไ์ดจ้ัดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสรา้งคุณลักษณะ

บัณฑิตให้เป็นคนด ีมีจิตสาธารณะและมทัีกษะวิชาชีพ ด าเนินการรว่มกัน

ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และชุมชน 

2.  คณะครุศาสตรเ์ป็นคณะท่ีให้โอกาสและสง่เสรมิการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางเสริม 

     พัฒนาด้านการอบรมบุคลากรทางการศึกษา อย่างมปีระสทิธิภาพ โดย

การใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ 

 


