
 

รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2557 

ตอนท่ี 1 
บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
 

 

ข้อมูลทั่วไป 

คณะครุศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมการวิจัย 

พัฒนา เผยแพร่โดยมุ่งเน้นกระบวนการวิจัยแบบมสี่วนร่วม  มุง่ผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา

ในท้องถิ่นให้มวีสิัยทัศน์  ใฝรู้่  สู้งาน  มจีิตวญิญาณครู เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทอ้งถิ่นในปี

การศึกษา 2557 คณะครุศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ค.บ . 5 ปี )             

จ านวน 14 หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษาและวิทยาศาสตร์     

การกีฬา วิทยาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย เกษตรศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลย ี 

การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและคอมพวิเตอร์ศกึษา และคหกรรมศาสตร์  มีคณาจารย ์จ านวน 

58 คน มีบุคลากร จ านวน 13 คน  นักศึกษาท้ังหมด 4,275 คน โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

3,773 คน ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 502 คน ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 541 คน ระดับปริญญาเอก 

(ภาคพเิศษ) 423 คน   

โดยมีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพ  ดังนี้ 

1) ผลการประเมินตามโดยรวมตามองคป์ระกอบคุณภาพ พบว่า อยู่ในระดับด ี                        

(ตารางที่ 1 ผลการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ) 

2) ผลการประเมินองคป์ระกอบจ าแนกตามองคป์ระกอบ พบวา่ 1) องคป์ระกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

อยู่ในระดับพอใช ้ 2) องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก 3) องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

อยู่ในระดับดมีาก 4) องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก  5) องค์ประกอบ     

ท่ี 5 การบริหารจัดการ อยูใ่นระดับ ด ี
 

ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินจ ำแนกตำมองค์ประกอบคุณภำพ  
 

องค์ประกอบคณุภำพ คะแนนประเมิน 

1.  การผลิตบัณฑิต 3.03  พอใช ้

2.  การวจิัย 5.00  ดีมาก 

3.  การบริการวิชาการ 5.00  ดีมาก 

4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  ดีมาก 

5.  การบริหารจัดการ               4.50   ด ี

รวม               4.01   ด ี

 



2 

 

รายงานการประเมินตนเอง  คณะครุศาสตร์  ปีการศึกษา  2557 

1.  ข้อสรุปภำพรวมของหน่วยงำน 

จุดเด่น  

 1.  มแีผนกลยุทธ์ท่ีมีภารกิจหลักครบท้ัง  4  พันธกิจ  ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวจิัย  

การบริการทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมกีารก ากับ  ตดิตามการน านโยบายและแผนไปสู่ 

การปฏบัิต ิ

            2.  มคีวามพร้อมท้ังดา้นความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีหลากหลาย เป็นสิ่งท่ีสนับสนุนการด าเนนิ

โครงการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย             

            3.  มกีลไกการด าเนนิงานระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยนักศกึษาครุศาสตร์ทุกชัน้ปีได้มสี่วนร่วมใน

โครงการอย่างตอ่เนื่อง 

4.  มรีะบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยา่งชัดเจน ท าให้เกิดกิจกรรมท่ีดเีพื่อกระตุน้

ให้นักศกึษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์รู้รักษแ์ละชว่ยกันรักษาบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและทอ้งถิ่น

ให้คงอยูส่บืตอ่ไป 

           5.  ใหค้ าปรึกษาบริการด้านขอ้มูล  ข่าวสารแก่นักศึกษาและศิษยเ์ก่า รวมท้ังก าหนดแผนการพัฒนา

นักศกึษา  โดยมีการก าหนดกิจกรรม หรือโครงการนักศกึษาเพื่อให้นักศึกษา สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มท่ีให้

สอดคล้องตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

           6.  มีคณาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

 จุดท่ีควรพัฒนำ 
1.  ควรมรีะบบการตดิตามรายงานผลการด าเนนิงาน  (มคอ. 3, 5, 7) ตามแผนอยา่งต่อเนื่อง 

2.  สนับสนนุให้คณาจารยค์ณะครุศาสตร์มีผลงานตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง       

ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร 
 

นวัตกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
คณะครุศาสตร์ได้มีระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาให้มีการปลูกฝังจิตใจให้มีความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม  เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเกิดจากภายใน "จิตสำธำรณะ" เป็นสิ่งหนึ่งท่ี

มีความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้นักศึกษารู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์

เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต   

ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม  ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ก าหนดแนวปฏิบัติด้าน          

จิตสาธารณะ หรอืจิตอาสาส าหรับนักศกึษาไว้ดังนี้ 

1.  คณะครุศาสตร์ก าหนดแผนในการปลูกฝังจิตใจให้นักศกึษามคีวามรับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม

ก าหนดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตใจให้นักศกึษามคีุณลักษณะ “ใฝรู้่ สู้งาน มจีิตวญิญาณครู” โดยก าหนด โครงกำร 

“จิตอำสำ เรำท ำด้วยใจ” ไวใ้นแผนปฏบัิตริาชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนานักศกึษา 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 
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2.  คณะครุศาสตร์ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเป็นประโยชนส์อดคล้องกับแผนงาน โดยไดก้ าหนด

โครงกำร “จิตอำสำ เรำท ำด้วยใจ” ซึ่งเป็นโครงการท่ีสนับสนุนคุณลักษณะดา้นจิตสาธารณะของนักศกึษาครู 

พร้อมท้ังก าหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการด าเนนิโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.  คณะครุศาสตร์ด าเนนิกิจกรรมและสง่เสริมการด าเนนิงานดา้นจิตสาธารณะ  การปลูกจิตส านึกให้

คนรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจมคีวามร่วมมอืในการท าประโยชนเ์พื่อสว่นรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

ชว่ยกันพัฒนา  คุณภาพชีวิต  เพื่อเป็นหลักการในการด าเนนิชีวิตชว่ยแก้ปัญหาและสรา้งสรรค์ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่สังคม โดยจัดโครงกำร “จิตอำสำ เรำท ำด้วยใจ” ตามแผนงานการพัฒนาจิตสาธารณะที่ก าหนดไว ้  

โดยนักศกึษาเป็นผู้ด าเนนิงานทุกขั้นตอนตามหลักวงจร PDCA และอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ดูแล ให้ค าแนะน าใน

การด าเนนิงานของนักศึกษา  

4.  คณะครุศาสตร์ประเมินผลการปฏบัิตงิานตามแผนด้านจติสาธารณะท่ีก าหนดไว ้โดยโครงกำร  

“จิตอำสำ เรำท ำด้วยใจ” ท าการประเมินโครงการท้ังในภาพรวมของโครงการ และการประเมินรายกิจกรรม

โดยนักศกึษาและอาจารยท่ี์ปรึกษา 

5.  คณะครุศาสตร์น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิงานด้านจติสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึน้ โดยได้น าผลการประเมินในแตล่ะกิจกรรมมาพัฒนาการด าเนินงานดา้นจิตสาธารณะของนักศกึษาอย่าง

ตอ่เนื่อง  
 

กำรด ำเนินงำนตำมจุดเน้นของคณะครุศำสตร์ 
 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินตามจุดเน้น เพื่อให้เกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีก าหนดไว้ในปรัชญาของคณะ      

คือ  “ใฝ่รู้  สู้งาน  มีจิตวิญญาณครู”  โดยคณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการเพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะ

ดังกล่าว  ดังนี ้

โครงกำรตำมจุดเน้นคณะครุศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2557 

1.  ใฝ่รู้ โครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษาครูภาษาไทย 

โครงการส่งเสรมิการวิจัยในชัน้เรยีนเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนฯ 

โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพส าหรับนักศึกษา 

2. สู้งำน โครงการครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

โครงการปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 

โครงการปฏิบัตงิานวิชาชีพครู 

3. มจีิตวญิญำณครู โครงการจิตอาสา : เราท าด้วยใจ 

โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยงนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

โครงการครุศาสตร์วชิาการวิชาชีพครู 

โครงการพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

 


