
 

 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 

(ระดับหลักสูตร) ประจ าปีการศกึษา 2563 

(จากผลการประเมนิคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2562) 
โดยผ่านมตทิี่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2562 เมื่อวันท่ี  19  สงิหาคม  2563 



-ก- 

ค าน า 

คณะครุศาสตรม์หาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และการด าเนินงานประกันคุณภาพเพื่อรองรับ

การตรวจประเมินจากภายนอก ตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นครพนม ได้รับการประเมินคุณภาพ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563ในการนี้จึงได้น าผลการประเมินคุณภาพและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ดังกล่าวมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) (ระดับหนว่ยงานสนับสนุน) ประจ าปีการศึกษา 2563ให้สอดคล้องตามข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

คุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลดีตอ่การพัฒนาหนว่ยงานอย่างตอ่เนื่อง  

แผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี ้ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจากการประเมิน แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลาด าเนินการ 

งบประมาณ ผลการด าเนินการมีการก าหนดผู้รับผดิชอบ และผูต้รวจสอบอย่างชัดเจน ซึ่งได้ตดิตามผลการด าเนนิงานจากผู้รับผดิชอบ รวมทั้งผ่านการ

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นที่เรยีบร้อยแลว้เพื่อใหไ้ด้

แผนพัฒนาคุณภาพที่เกิดจากการมสี่วนรว่มของบุคลากรภายในหนว่ยงาน และใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

มหาวิทยาลัยนครพนมตอ่ไป 

 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ วา่ที่รอ้ยเอก ดร.ชาญวิทย์  หาญรินทร์ 

คณบดีคณะครุศาตร ์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

       ณ วันที่ 20สิงหาคม2563 



-ข- 

สารบัญ 

 หน้า 

ค าน า                                                                                                                                                                                                                                                                       ก 

สารบัญ  ข 

ส่วนที่  1  แผนพัฒนาคุณภาพ  1 

   สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  

   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  

   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  

            สาขาวิชาสังคมศึกษา 

            สาขาวิชาภาษาไทย 

            สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  

            สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

            สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

 

  

  



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563 

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA 1. ให้หลักสูตรรายงานผลการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกับ

เกณฑก์าร 

ประเมิน 

 

2. ก ากับติดตามอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรใหม้ีการ

พัฒนาตนเองให้เป็นไป 

ตามเกณฑข์องหลักสูตร 

1. หลักสูตรรายงานผลการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์

การประเมนิ 

 

 

2. วางแผนการพัฒนาตนเองของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

และมีการก ากับติดตาม 

ตลอดปี

การศกึษา 

2563 

- - 

 

 

 

 

2. หลักสูตรมีการก ากับ

ติดตามผู้รับผดิชอบหลักสูตร

ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

ตนเอง  

- 

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

IQA 1.ติดตามบัณฑิตที่ประกอบ

อาชีพอิสระ 

ในด้านปัญหาอุปสรรคในการ

เข้าสู่ต าแหน่งงาน 

1. หลักสูตรมีการก ากับติดตาม

บัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระใน

ด้านปัญหาอุปสรรคในการเข้าสู่

ต าแหน่งงาน 

ตลอดปี

การศกึษา 

2563 

- 1. หลักสูตรด าเนินการ

ประชุมเพื่อเตรียมวางแผน

ด าเนนิการในปีการศึกษา

2563 

- 

SAR       

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1. ควรวางแผนในการพัฒนา

นักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะ

การเรียนรูใ้น 

ศตวรรษที่  21  ในแต่ละช้ันปี  

เชน่  กิจกรรมค่ายปฐมวัยอาสา  

และระบุผลของการจัดกิจกรรม

ว่านักศึกษาได้พัฒนาทักษะ

ใดบ้าง 

1. หลักสูตรวางแผนการพัฒนา

เสริมสรา้งศักยภาพนักศกึษาใน

ศตวรรษที่21 โดยมีการวาง

แผนการด าเนินงานตามระบบ

และกลไกของหลักสูตร  

ตลอดปี

การศกึษา 

2563 

- 1. หลักสูตรด าเนินการ

ประชุมทบทวนการ

ด าเนนิงานและเตรียมวาง

แผนการจัดกิจกรรมในปี

การศกึษา2563 

1. รอด าเนินการตาม

แผนที่วางไว้ 

SAR       

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1.สนับสนุนให้อาจารย์มี

ผลงานวิจัย/ 

บทความอย่างตอ่เนื่องและ

สามารถเผยแพรใ่นระดับที่ได้

คะแนนสูงขึ้น 

1. หลักสูตรมีการก ากับติดตามให้

อาจารย์มผีลงานวิจัย/บทความ

เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติและระดับชาติ   

ตลอดปี

การศกึษา 

2563 

- 1. หลักสูตรด าเนินการ

ติดตามการท าผลงานวิจัย/

บทความเป็นระยะอย่าง

ต่อเนื่อง  

1. อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ  

SAR  

 

     

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1. มีการปรับปรุงรายวิชาให้

ทันสมัยและแสดงหลักฐานให้

เห็นชัดเจน 

2. ก าหนดเกณฑ์ในการก าหนด

ผูส้อน 

และมอบหมายงานให้สอดคล้อง

1. หลักสูตรมีการประชุมวางแผน

เพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาให้ทัน

สมัยก่อนเปิดภาคการศกึษา 

2. หลักสูตรมีการประชุมวางแผน

ก าหนดผู้สอนให้สอดคล้องกับ

ความเช่ียวชาญในแตล่ะรายวิชา 

ก่อนเปิดภาค

การศกึษา 

 

ตลอดปี

การศกึษา 

2563 

- 

 

 

- 

 

 

1. หลักสูตรด าเนินการ

เพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาให้

ทันสมัยมากขึน้ เช่น รายวิชา

การศกึษาปฐมวัย  

2. หลักสูตรด าเนินการ

ประชุมก าหนดผูส้อนในภาค

1. การเพิ่มเติมเนือ้หา

รายวิชาการศกึษา

ปฐมวัย ใน มคอ. 3 

2. ด าเนนิการ

เรียบร้อยแลว้ 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

กับ 

แผนพัฒนาตนเองทั้งด้านการ

เข้าสุ่ต า 

แหน่งทางวิชาการ  งานวิจัย  

และการศกึษาต่อระดับปริญญา

เอก 

 

3.  ควรพิจารณารายวิชาเพื่อ

ก าหนดให้มี 

การบูรณาการกับการวิจัย  การ

บริการวิชาการทางสังคมและ

การท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรมที่ 

เหมาะสมออกแบบกิจกรรมที่ 

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

และก ากับติดตามแผนพัฒนา

ตนเองเพื่อเข้าสุ่ต า 

แหน่งทางวิชาการ  งานวิจัย  

และการศกึษาต่อระดับปริญญา

เอก 

3.หลักสูตรมีการประชุมวางแผน

ก าหนดรายวิชาส าหรับการบูร

ณาการกับการวิจัย และรายวิชา

ส าหรับการบริการวิชาการทาง

สังคมและการท านุบ ารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

ตลอดปี

การศกึษา 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

- 

การศกึษา 1/2563 และก ากับ

ติดตามแผนพัฒนาตนเองเพื่อ

เข้าสุ่ต า 

แหน่งทางวิชาการงานวิจัย

และการศกึษาต่อระดับ

ปริญญาเอก 

3. หลักสูตรด าเนินการ

ประชุมวางแผนก าหนด

รายวิชาการเล่นและสื่อ

ส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับ

การบูรณาการกับการวิจัย

และรายวิชานิทานและหุ่น

ส าหรับเด็กปฐมวัยส าหรับ

การบริการวิชาการทางสังคม

และการท านุบ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

3. รายวิชาการเล่น

และสื่อส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อยู่ระหว่าง

การด าเนินการ และ

รายวิชานิทานและหุ่น

ส าหรับเด็กปฐมวัย 

รอด าเนินการในภาค

การศกึษาที่ 2/2563 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

SAR       

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1. 1.  ควรวางแผนระยะยาว  (4 ป)ี  

เพื่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ซึ่งสามารถประเมินผล

การจัดหาสิ่ง 

สนับสนุนได้เป็นรูปธรรม  

โดยเฉพาะสื่อการสอนที่

สนับสนุนให้อาจารย์และ

นักศึกษาได้ใชร้่วมกัน  เชน่  

ส าเนา  เอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับสาขาการศกึษา

ปฐมวัย  ต ารา  รวมถึงเอกสาร

ที่ส านักวิทยบริการสา 

มารถใหบ้ริการได้ 

1. หลักสูตรด าเนินการประชุมวาง

แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ตลอดปีการศกึษา 2563 

ตลอดปี

การศกึษา 

2563 

 

- 1. หลักสูตรด าเนินการ

ประชุมวางแผนในการจัดหา

สิ่งสนับสนุน ได้แก่ ส าเนา

การวิจัย หนังสือ หรอื

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

การศกึษาปฐมวัย  รวมถึง

อุปกรณ์ที่ใชส้ าหรับการเรียน

การสอน  

1. อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

1. 

SAR 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA 1.หลักสูตรควรมกีระบวนการ

สนับสนุนเพื่อให้บัณฑิตได้งาน

ท าที่ตรงสายและมีการพัฒนา

ด้านวิชาการและวิชาชีพให้มี

ความทันสมัยมากขึน้ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์มี

กระบวนการส่งเสริมให้บัณฑิต

สอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการครู 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรอื

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยหาแนว

ข้อสอบ/แนวทางในการสอบ

บรรจุ อีกทั้งยังส่งเสรมิให้ท างาน

ตลอดปี

การศกึษา 

- -  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการน า

ความรูค้วามสามารถทาง

วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิด

ประโยชน์สูงสุด  

- มีการส่งเสริมศักยภาพในด้าน

ทักษะความรูท้ี่ทันสมัยของ

นักศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรยีนมี

ความรูท้ี่ทันสมัยมากขึน้ โดยสอน

แทรกในรายวิชาเชน่ เนื้อหาเรื่อง

การใชป้ระโยชน์จากกัญชา หรอื

เรื่องโควิด-19 เป็นต้น โดยมีการ

สอดแทรกในสไลด์สอน ที่เป็น

ความรูท้างวิทยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา เพื่อให้

นักศึกษาสามารถเป็นบัณฑิตที่มี

คุณภาพและมีความรูท้ี่ทันสมัย



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด 

 

SAR       

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1.หลักสูตรควรมรีะบบและ

กลไกในการพัฒนาเสริมสรา้ง

ศักยภาพนักศกึษาในศตวรรษที่ 

21 ให้ชัดเจนและครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น รวมทั้งควรตอบสนอง

ความตอ้งการในสถานการณ์

ปัจจุบัน 

 

 

2.หลักสูตรควรมแีนวทางในการ

ด าเนนิงานเตรียมความพรอ้ม

ของนักศึกษาใหม่ที่สอดคล้อง

1. หลักสูตรวางแผนการพัฒนา

เสริมสรา้งศักยภาพนักศกึษาใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมีการวางแผน

ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ดังนี้ 

- กิจกรรมการเรียนรูน้อก

หอ้งเรียน 

- กิจกรรมการออกแบบกิจกรรม

การจัดการเรียนรู้ 

- กิจกรรมการแสดงมุทิตาจติต่อ

บัณฑติใหม่ 

- กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม

 

 

 

- ตุลาคม 63 

 

- กุมภาพันธ์ 64 

 

- มีนาคม 64 

 

- มิถุนายน 64 

 

มิถุนายน 63 

 

 

 

 

40,000 

 

17,000 

 

13,500 

 

17,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

กับปัญหาแรกเข้าในแต่ละปีมาก

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

3.หลักสูตรควรมแีนวทางในการ

ประเมินสมรรถนะของนักศึกษา

ตามวัตถุประสงค์การผลติ

บัณฑติตามสมรรถนะ 

น้องใหม่สูส่าขาวิชาวิทยาศาสตร์  

 

2. หลักสูตรท าการประชุม

ทบทวนกระบวนการการเตรยีม

ความพรอ้มของนักศกึษาใหม่

โดยน าปัญหาที่พบจากการ

สัมภาษณ์นักศกึษาในปี

การศกึษาที่ผ่านมาของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และน าผลการเตรียมความพรอ้ม

ในปีการศึกษา 2563เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินการในปี

การศกึษา 2564 ตอ่ไป 

3. หลักสูตรร่วมกันวางแผนเพื่อ

ก าหนดสมรรถนะของนักศึกษาใน

แตล่ะช้ันปี โดยอ้างองิตาม

 

 

 

 

 

 

ตลอดปี

การศกึษา 

17,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ด าเนนิการเรียบร้อยแล้ว และ

ได้น าผลการประเมินการจัด

กิจกรรมเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

วัตถุประสงค์การผลติบัณฑิต

ตามมคอ.2 โดยประเมินจากแบบ

ประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน

ตามรายบุคคล 

SAR       

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1. หลักสูตรควรมีระบบและ

กลไกในการตดิตามและส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวชิาการที่

เป็นระบบและต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

2. หลักสูตร ควรมีระบบ เรง่รัด  

1. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมีการประชุม วางแผน 

เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรได้มกีารผลิตผลงานทาง

วิชาการ/ผลงานวิจัย ที่ได้รับการ

ตีพมิพ์/เผยแพร่ผลงานใน

ระดับชาติ/นานาชาติ อีกทั้งยังให้

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

สามารถไปพัฒนาตนเองในหัวข้อ

ที่สนใจเพื่อน ามาประยุกต์/ต่อ

ตลอดปี

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ติดตาม ก ากับและช่วยเหลือ 

เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ เพื่อเป็นการสรา้งขวัญ

และก าลังใจให้กับอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรควรมกีารวางแผน

แนวทางการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในกรณี

ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจ าหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

ตนเองหรอืมีต าแหน่งงานที่

สูงขึ้น 

ยอด ในการผลิตผลงานทาง

วิชาการตอ่ไป 

2. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมีการก ากับติดตามการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบไปยังฝา่ย

งานที่ได้รับผดิชอบเป็นประจ าทุก 

2 เดือน 

3. คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรมีการวางแผนส าหรับ

กรณีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการ

เตรียมความพรอ้มอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่ยังไม่ได้รับการ

แตง่ตัง้เป็นผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

เชน่ การเรียนรู้งาน การถ่ายโอน

ทุก 2 เดือน 

 

 

 

ตลอดปี

การศกึษา 

 

 

 

- 

 

มีการก ากับติดตามการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการของ 

อาจารย์ ดร.จติติมา ทิ

สุวรรณ ไปยังฝา่ยงานที่

รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2563 

 

ในปีการศึกษา 2563 ยังไม่มี

แผนการเปลี่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

เพิ่มเติม จงึยังมไิด้ด าเนินการ

เตรียมความพรอ้ม  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

งาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไป

อย่างตอ่เนื่อง หรอืการเตรียม

ความพรอ้มในด้านคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 

SAR 

 

 

      

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1. หลักสูตรควรมแีนวทางการ

ด าเนนิการเพิ่มเติมใน

กระบวนการสะท้อนผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

 

ในปีการศึกษา 2563 สาขาวิชา

ได้ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เพื่อก าหนดแนวทางและ

เป้าหมายในด าเนนิการเพิ่มเติม

ตลอดปี

การศกึษา 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

 

 

2. หลักสูตรควรมแีนวทางใน

การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้อง 

ให้เกิดการปฏิบัติจริงใน

สถานศกึษาเพื่อรองรับการฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพในโรงเรยีน

ส าหรับนักเรียนในแตล่ะ

ระดับช้ันตามความเหมาะสม 

กระบวนการสะท้อนผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

โดยออกแบบแบบประเมินให้

เหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้

ในแต่ละด้าน เพื่อใหห้ลักสูตร

สามารถผลิตบัณฑิตได้ตาม

เกณฑท์ี่ตัง้ไว้ 

 

หลักสูตรมีแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนารายวิชาโดยการ

ปรับปรุงเพิ่มการพิจารณา

กระบวนการจัดการเรยีนการ

สอนในหมวดรายวิชาชีพครู โดย

จัดให้มกีารส่งเสริมการเรยีนของ

นักศึกษาโดยใช้กระบวนการ

ชุมชนการเรียนรูว้ิชาชีพ 

 

 

 

ตลอดปี

การศกึษา 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

ในหมวดรายวิชาชีพครูได้จัด

ให้มกีารประชุมเพื่อปรับปรุง

กระบวนการจัดการเรยีนรู้ใน

รายวิชา และในหมวดราย

วิชาเอกการน าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใชใ้นกระบวนการ

จัดการเรยีนรู้ในปีการศึกษา 

2563 เชน่ การจัดการเรยีน

การสอนในออนไลน์ และสื่อ

ช่องทางในการเรียนรู้ต่าง ๆ 

เป็นต้น 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

(Professional Learning 

Community : PLC)และในรายวิชา

เอกได้น าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใชใ้นกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ ให้มคีวามทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์

สาขาวิชา มคีุณลักษณะ

เหมาะสมและส่งเสริมให้

นักศึกษามีสมรรถนะสอดคล้อง

กับมาตรฐานวิชาชีพ 

SAR 

 

      

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1. 1. หลักสูตรควรมแีผนงานใน

การจัดหาสิ่งสนับสนุนทาง

กายภาพเพิ่มเตมิ  (หอ้งศึกษา

- หลักสูตรส่งเสริมให้มแีผนใน

การจัดหาสิ่งสนับสนุนทาง

กายภาพเพิ่มเตมิ (หอ้งศึกษา

ตลอดปี

การศกึษา 

 

- 

 

 

-  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ปัญหาพเิศษ ห้องให้ค าปรึกษา 

หอ้งปฏิบัติการรายกรณ)ี  

เพื่อให้นักศึกษาได้สามารถ

พัฒนาผู้เรยีนนอกเวลาเรียนได้

เต็มศักยภาพมากขึน้ 

 

32 2.  หลักสูตรควรมแีนวทางใน

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  ดา้นวัสดุอุปกรณ์

เพิ่มเติมในรูปแบบการสรา้ง

เครือขา่ยความร่วมมือกับคณะ 

และหนว่ยงานอื่น เพื่อใหเ้กิด

ความเพียงพอและทันสมัยใน

การจัดการเรียนรู้ 

ปัญหาพเิศษ ห้องให้ค าปรึกษา  

หอ้งปฏิบัติการรายกรณี) อาจมี

แผนความร่วมมอืในการใช้

ทรัพยากรห้องปฏิบัติการกับ

หนว่ยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เช่น 

คณะวทิยาศาสตร์ คณะ

เกษตรศาสตร์ เป็นต้น 

- หลักสูตรส่งเสริมให้มกีารจัดหา

วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรยีน

การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มี

ความทันสมัย เหมาะสมต่อการ

จัดการเรยีนรู้ 

- หลักสูตรส่งเสริมให้มีแผน

ความรว่มมอืในการใชท้รัพยากร

ด้านวัสดุ อุปกรณ์กับหนว่ยงาน

อื่นในมหาวิทยาลัย เช่น คณะ

 

 

 

 

 

ตลอดปี

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

400,000 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

วิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

เป็นต้น 

- หลักสูตรส่งเสริมให้มกีารจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พื่อ

ส่งเสริมการเรยีนรู้ในด้านต่างๆ

ของนักศึกษาเชน่หนังสืออา่น

เพิ่มเติมในการจัดการเรียนการ

สอนในหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

โดยส่งเสริมใหม้ีแผนความ

ร่วมมือกับส านักวิทยบริการใน

การจัดหาหนังสือเรยีนและ

หนังสืออา่นเพิ่มเติมที่มเีนือ้หาที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนรู้

ทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรครุศา



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

สตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ 

SAR 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA 1. หลักสูตรควรจัดกิจกรรม

พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรยีม

ความพรอ้มเข้าสู่อาชีพและการ

ท างานรว่มกับผูอ้ื่น 

1.หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษจัด

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ

ส่งเสริมคุณธรรม  จรยิธรรม 

เพื่อเตรียมความพรอ้มในการ

ท างานรว่มกันกับผูอ้ื่น 

เดือนธันวาคม 

253 

20,000 บาท   

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR  

 

 

     



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1.หลักสูตรควรก าหนดแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพและ

ทักษะของนักศึกษาตามที่

ก าหนดไว้ใน มคอ.2  ให้ชัดเจน  

เป็นรูปธรรม 

1.หลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมพัฒนา

ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑส์มรรณะ CEFR 

ในระดับ B2 

    

SAR  

 

     

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1. หลักสูตรควรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้อาจารย์ได้ท าวิจัย

ระดับบุคคล  และเผยแพร่ใน

ฐาน  TCI  ที่มคี่าน้ าหนักคะแนน

สูงขึ้น 

1.หลักสูตรสาขาวิชาภาอังกฤา

ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ทุก

ท่านให้ท าวิจัยระดับบุคคล  และ

ก าหนดให้เผยแพร่ในฐาน TCI 

31 ธันวาคม 

2563 

25,000  บาท   

SAR 

 

      



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1.ควรเพิ่มเตมิการสอนเกี่ยวกับ

การผลิตสื่อ/การใชส้ื่อ  ดว้ย

เทคโนโลยีสมัยใหม่  และ

หลากหลายมากขึ้น 

2.การจัดการเรียนการสอนควร

สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  

และจรรยาบรรณ  ให้มากยิ่งขึน้  

1.หลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมศกึษาดู

งานนอกสถานที่ ในหัวข้อ

เกี่ยวกับการผลิตและการใชส้ื่อ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ธันวาคม 2563 33,000 บาท   

SAR 

 

      

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1. ควรจัดท ามุมเสริม

ประสบการณซ์ึ่งมีสื่อที่

หลากหลายใหน้ักศึกษาได้

ศกึษาค้นคว้า  เพิ่มเติมใน

1.หลักสูตรสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษจัดท ามุมเสรมิ

ประสบการณซ์ึ่งม่สื่อการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษที่หลากหลายใหก้ับ

พฤศจกิายน 

2563 

20,000 บาท   



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

หอ้งปฏิบัติการทางภาษาและ

ส่งเสริมให้นักศกึษามาใช้บริการ

เพิ่มมากขึ้น 

นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  

ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 

อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ 

SAR 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA 1.ให้หลักสูตรรายงานผลการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกับเกณ

การประเมนิ 

1. ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร

ด าเนนิการประชุมวางแผนการ

ด าเนนิงานปรับปรุงเพื่อก าหนด

แนวทางในการน าเสนอระบบ

กลไก การประเมินกระบวนการ

ต่าง ๆ ใหค้รอบคลุมชัดเจนมาก

ขึน้ 

    

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR       



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1.ควรจัดท ามุมเสริม

ประสบการณซ์ึ่งมีสื่อที่

หลากหลายใหน้ักศึกษาได้

ศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน

หอ้งปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

และส่งเสริมให้นักศกึษามาใช้

บริการเพิ่มมากขึ้น 

1. ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร รว่มกับ

คณะฯ  ก าหนดแผนงบประมาณ 

โดยผ่านการประชุมวางแผน

งบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑแ์ละ

การจัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุน

การเรียนการสอน ประจ าปี เพื่อ

เตรียมพร้อมต่อการเรียนการ

สอน และการบ ารุงรักษาเพื่อ

รองรับรายวิชาที่เปิดสอน  โดย

ทบทวนกระบวนการก าหนดสิ่ง

สนับสนุนที่จ าเป็นจากปัญหาของ

รายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

น ามาวิพากษ์และก าหนดแนวทาง

วางแผนรว่มกับฝา่ยแผนฯ 

 

    



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

SAR  

 

     

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1.ก าหนดเกณฑ์ในการก าหนด

ผูส้อนและมอบหมายงานให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง

ทั้งด้านการขา้สู้ต าแหน่งทาง

วิชาการ  งานวิจัย   

1. ประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรผูส้อนมีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมี

ความรูแ้ละความช านาญใน

เนือ้หาวิชาที่สอน(ค านงึถึง

สาขาวิชาประสบการณท์ างาน

ผลงานวิชาการของผู้สอน)  

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนให้

นักศึกษาได้เรยีนจากผู้สอนที่มี

ความช านาญหลากหลายเพื่อให้

มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมอง

หรอืความคิดจากผู้สอน

หลากหลายความรูแ้ละ

    



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ประสบการณ์ 

SAR 

 

 

      

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1.ควรพิจารณารายวิชาเพื่อ

ก าหนดให้มีการบูรณาการกับ

การวิจัย  การบริการวิชาการ

ทางสังคมและการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมที่

เหมาะสม  ออกแบบกิจกรรมที่

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 

ประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเพื่อทบทวนแนวทาง

ปฏิบัติโดยมีการพิจารณาดังนี้ 

1 พิจารณารายวิชาที่สอดคล้อง

กับงานวิจัย 

2 ระบุกิจกรรมการบูรณาการใน

มคอ. 3 หมวดที่ 5 แผนการสอน

และการประเมนิผล 

3 จัดให้นักศึกษามสี่วนรว่มใน

งานวิจัย 

4 ให้นักศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้

    



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

พร้อมทั้งคน้พบองค์ความรูห้รอื

เทคนิคของงานวิจัยด้วยการ

ปฏิบัติจริง 

SAR 

 

      

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA       

SAR 

 

      

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA 1.ควรสนับสนุนส่งเสริมให้

อาจารย์ในหลักสูตรได้ลาศึกษา

ต่อและมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

จัดท าแผนในการพัฒนาตนเองใน

การศกึษาลาศึกษาต่อในคุณวุฒิ

ที่สูงขึน้ 

1 กรกฎาคม  

2563-30 

มิถุนายน 2564 

   

SAR 1.ควรสนับสนุนส่งเสริมให้

อาจารย์ในหลักสูตรได้ลาศึกษา

ต่อและมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

จัดท าแผนในการพัฒนาตนเองใน

การศกึษาลาศึกษาต่อในคุณวุฒิ

ที่สูงขึน้ 

1 กรกฎาคม  

2563-30 

มิถุนายน 2564 

   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1.ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้ 1.โครงการพัฒนาศักยภาพ 1 กรกฎาคม  20000   



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

พัฒนาตนเองให้ได้รับรางวัลเพื่อ

สร้างจุดเด่นของสาขาวิชา 

2.ควรเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี

ให้นักศึกษา 

นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาทางวิชาการกับเครือขา่ย

สังคมศกึษาสัมพันธ์และเขา้ร่วม

การน าเสนองานวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในทักษะการจัดการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 

21  

     กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลย ี

     กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 

     กิจกรรมการศกึษาดูงานนอก

สถานศกึษา 

2563-30 

มิถุนายน 2564 

 

 

20000 

SAR 1.ควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้

พัฒนาตนเองให้ได้รับรางวัลเพื่อ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

1 กรกฎาคม  

2563-30 

20000 

 

  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

สร้างจุดเด่นของสาขาวิชา 

2.ควรเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยี

ให้นักศึกษา 

พัฒนาทางวิชาการกับเครือขา่ย

สังคมศกึษาสัมพันธ์และเขา้ร่วม

การน าเสนองานวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาในทักษะการจัดการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 

21  

     กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน

เทคโนโลย ี

     กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 

     กิจกรรมการศกึษาดูงานนอก

สถานศกึษา 

 

มิถุนายน 2564  

20000 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1.ควรใหอ้าจารย์ผลิตผลงาน 1.จัดประชุมอาจารย์ภาคเรียนละ 1 กรกฎาคม  60000   



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

2.ควรมีแผนการศกึษาต่อของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

4 ครั้ง 

2.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรใน

การเข้าร่วมประชุมทางวชิาการ

และเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อ

ส่งเสริมการลาศกึษาต่อใน

คุณวุฒิที่สูงขึน้ 

2563-30 

มิถุนายน 2564 

SAR 

 

 

1.ควรใหอ้าจารย์ผลิตผลงาน

ทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มมากขึ้น 

2.ควรมีแผนการศกึษาต่อของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

1.จัดประชุมอาจารย์ภาคเรียนละ 

4 ครั้ง 

2.จัดท าแผนพัฒนาส่งเสริม

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรใน

การเข้าร่วมประชุมทางวชิาการ

และเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อ

ส่งเสริมการลาศกึษาต่อใน

1 กรกฎาคม  

2563-30 

มิถุนายน 2564 

60000   



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

คุณวุฒิที่สูงขึน้ 

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1.ควรมีแหล่งเรียนรู้ภายนอก

สาขาวิชากับบูรณาการเรียน

การสอน 

1. โครงการบริการวิชาการตอ่

สังคมและชุมชนโดยบูรณาการ

เรียนการสอนกับการวิจัยและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการค่ายบริการวิชาการ

สังคมศกึษาเพื่อชุมชน 

3. โครงการทัศนศึกษานอก

สถานศกึษา 

1 กรกฎาคม  

2563-30 

มิถุนายน 2564 

20000 

 

 

 

50000 

  

SAR 

 

1.ควรมีแหล่งเรียนรู้ภายนอก

สาขาวิชากับบูรณาการเรียน

การสอน 

1. โครงการบริการวิชาการตอ่

สังคมและชุมชนโดยบูรณาการ

เรียนการสอนกับการวิจัยและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. โครงการค่ายบริการวิชาการ

สังคมศกึษาเพื่อชุมชน 

1 กรกฎาคม  

2563-30 

มิถุนายน 2564 

20000 

 

 

 

50000 

  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

3. โครงการทัศนศึกษานอก

สถานศกึษา 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1.ควรมีการประเมินความพึง

พอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เพื่อให้มคีวามถี่มากขึ้น 

1. จัดมกีารประเมนิความพงึ

พอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. จัดให้มกีารส ารวจสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูท้ี่ช ารุดภาคเรียนละ 2

ครั้ง 

1 กรกฎาคม  

2563-30 

มิถุนายน 2564 

   

SAR 

 

1.ควรมีการประเมินความพึง

พอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เพื่อให้มคีวามถี่มากขึ้น 

1. จัดมกีารประเมนิความพงึ

พอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2. จัดให้มกีารส ารวจสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูท้ี่ช ารุดภาคเรียนละ 2

ครั้ง 

1 กรกฎาคม  

2563-30 

มิถุนายน 2564 

   

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA 1.ปรับรูปแบบรายงานการ

ประเมินตนเอง ให้เป็นไปตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน

การประเมนิตนเองตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ปีการศึกษา

ต่อไป 

- ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน

การประเมนิตนเองตาม

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ในปีการศึกษาต่อไป 

- 

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA 1.ควรพัฒนาทักษะด้านการ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

และงานวิชาการภายในโรงเรียน

ด้วย 

2.ควรปรับแบบประเมินความ

1.ส ารวจบัณฑิตที่ปฏิบัติงานใน

เขตพื้นที่ให้บริการของ

มหาวิทยาลัย 

2. ด าเนนิการแก้ไขแบบส ารวจให้

เป็นไปตาม มคอ.2 

3 เดือน 

 

1 เดือน 

3,000  ธันวาคม 2563 

 

 ธันวาคม 2563 

1.คณะท างานจะได้

ด าเนนิการจัด

กิจกรรมส าหรับ

บัณฑติ เพื่อเป็นการ

แนะแนวทางในการ



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

พึงพอใจต่อผู้ใชบ้ัณฑติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาให้ตรงตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่

ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

ปฏิบัติงานต่อไป หรอื

หากไม่ได้ด าเนินการ

นั่นหมายถึงขาด

งบประมาณในการ

ด าเนนิการ 

2. เพื่อน า

แบบสอบถามที่ได้

ปรับแก้น าไปส ารวจ

กับบัณฑติรุน่ต่อไป

หรอืหากไม่ได้

ด าเนนิการนั่น

ผูเ้กี่ยวข้องจะต้อง

รับผิดชอบ 

 

 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

SAR       

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1.การจัดท าแผนการพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษา  ควรมีการ

ส ารวจความต้องการและ

ประเมินความรู้  ความสามารถ

ของนักศึกษา  แล้วจังน าผลที่

ได้มาก าหนดกิจกรรม  โดยการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษานั้น

ต้องระบุชัดเจนว่าช่วย

เสริมสรา้งทักษะการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที่  21  ด้านใด 

 

 

   1. เบือ้งตน้ได้ด าเนินการ

สอบถามนักศึกษาบางกลุ่ม

เกี่ยวกับความตอ้งการในการ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

ซึ่งจะด าเนนิการตอ่โดยการ

ใช้แบบส ารวจความต้องการ

เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้ท า

แบบส ารวจนี้ และน าผลที่ได้

ไปวางแผนการด าเนิน

กิจกรรมให้แก่นักศกึษาในปี

การศกึษา 2563 โดยการ

จัดสรรงบประมานจาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

 

2.ควรมีการจัดท าแผนพัฒนา

ตนเองของนักศึกษา  โดย

หลักสูตรควรส่งเสริมให้

นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะหต์นเอง

และหาแนวทางในการฝึก

ประสบการณ ์ เรียนรู้และแก้ไข

ปัญหา 

งบประมาณรายได้ของ

ปีงบประมาณ 2564 เพื่อ

น าไปใช้ในการวางแผน

กิจกรรมของหลักสูตรต่อไป 

 

 

 

2.ยังไม่ด าเนนิการ

เนื่องจากก าลังศกึษา

เชน่กัน 

SAR       

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1.ควรส่งเสริมให้อาจารย์เขียน

บทความวชิาการ  บทความวจิัย  

หรอืวิจัยในชัน้เรียนอย่างนอ้ย

ภาคเรียนละ  1  เรื่อง 

2.ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้

- มอบทุนการตพีิมพ์จาก

สาขาวิชาภาษาไทยคนละ 2,000 

บาท/เรื่อง 

 

- บังคับอยู่ในเกณฑก์ารพัฒนา

4 เดือน 

 

 

4 เดือน 

2,000 บาท 

 

 

 

 

ก่อนเปิดเทอม 1 อาทิตย์ 

และหลังปิดเทอม 1 อาทิตย์ 

- หากไม่มีผลงาน

ทางวิชาการ อาทิ 

ตีพมิพ์ วิจัย ต ารา 

ทางคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรจะ



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

อาจารย์ขอรับการสนับสนุนด้าน

วิจัย/ต ารา  เพื่อพัฒนาตนเอง

ทั้งจากหน่วยงานภายในหรอื

หนว่ยงานภายนอก 

3.ควรเพิ่มระบบและกลไกการ

รับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ ใน

ขั้นตอนของการสอบ

ภาษาอังกฤษหรอืการยื่นผล

คะแนนภาษาอังกฤษในขั้นตอน

การสมัครหรือพจิารณา

คุณสมบัติ 

ตามแผน IDP ของสาขาวิชา

ภาษาไทย 

 

ด าเนนิการประชุม

เพื่อลดบทบาทในการ

ประเมินประจ าเทอม 

- หากคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรท่าน

ใดไม่ตีพมิพ์ผลงาน

งบประมาณที่

สนับสนุนในสาขาวิชา

ฯ สามารถมอบให้

อาจารย์ท่านอื่นใน

สาขาฯที่มผีลงาน

ตีพมิพ์ได้ทันที 

SAR       

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1.การก าหนดอาจารย์ผู้สอน  

ควรพิจารณาจากคุณวุฒิ  

1. ก่อนเปิดภาคเรียนมีการ

ประชุมพิจารณาผูส้อนในแต่ละ

ก่อนเปิดการ

เรียนการสอนปี

-   



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ทักษะความสามารถ  ความ

เชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  ผล

การประเมนิโดยนักศึกษา  และ

รายงานผลการด าเนนิกา

รายวิชา  (มคอ.7) 

2.การปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขานั้น ๆ ควรระบุถึง

สาระส าคัญของหลักสูตร  และ

ควรมรการเปรียบเทียบการ

เปลี่ยนแปลงของรายวิชา

ระหว่างหลักสูตรเก่าและ

หลักสูตรปัจจุบัน 

3.ควรมีการวพิากษ์  มคอ. 

3,4,5,6 โดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ 

รายวิชาที่เปิดสอน โดยพิจารณา

จากคุณวุฒิการศึกษา 

ประสบการณ ์และความ

เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งน าผลการ

ประเมินโดยนักศึกษามาใช้

ประกอบการพิจารณา 

2. ระบุสาระส าคัญของหลักสูตร        

และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง

ของรายวิชาระหว่างหลักสูตรเก่า

และหลักสูตรปัจจุบัน เพื่อ

พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน

ให้ทันสมัย 

 

3. จัดประชุมการวพิากษ์  มคอ. 

3, 4, 5, 6 โดยคณะกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิ 

การศกึษา 

2563 

 

 

ก่อนเปิดการ

เรียนการสอนปี

การศกึษา 

2563 

 

 

หลังจากเสร็จ

สิน้การเรียนการ

สอนปีการศึกษา 

2563 

ก่อนเปิดการ

เรียนการสอนปี



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

4.การจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย  การ

บริการวิชาการทางสังคม  และ

การท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม  

ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษา 

4. มีการประชุมก าหนดรายวิชา

ในการจัดการเรยีนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม  และ

การท านุบ ารุงศลิปะวัฒนธรรม 

และประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 

การศกึษา 

2563 

 

SAR 

 

      

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1.การส ารวจสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  ควรส ารวจจากอาจารย์

ผูส้อน  นักศึกษา  ศษิย์เก่า  

และผูใ้ช้บัณฑิต 

 

 

1. ก่อนเปิดเรียน ภาคการศกึษา 

1/2563 สาขาวิชาภาษาไทย  

ส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จากอาจารย์ผู้สอน  นักศกึษา  

ศษิย์เก่า  และผูใ้ช้บัณฑิต 

 

ก่อนเปิดเรียน  

ภาคการศกึษา  

1/2563 

 

 

ปีการศึกษา 

- 

 

 

 

 

- 

ก่อนเปิดเรียน ภาคการศกึษา 

1/2563 สาขาวิชาภาษาไทย  

ด าเนนิการส ารวจสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู ้จาก

อาจารย์ผู้สอน  นักศกึษา  

ศษิย์เก่า  และผูใ้ช้บัณฑิต 

- 

 

 

 

 

- 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

2.หลักสูตรควรขอรับการ

สนับสนุนการเรียนรูจ้ากส านัก

วิทยบริการ  อาจารย์  ศษิย์เก่า  

หรอืหนว่ยงานภายนอก 

 

 

3.หลังจากที่มกีารจัดหาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูต้ามความ

ต้องการแลว้  หลักสูตรควร

ด าเนนิการส ารวจความพึง

พอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

ขอรับการสนับสนุนการเรยีนรู้

จากส านักวิทยบริการ  ผูบ้ริหาร 

คณาจารย์  ศษิย์เก่า  และ

หนว่ยงานภายนอก 

 

3. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

ด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจ

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

2563 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 

2563 

 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย 

ด าเนนิการขอรับการ

สนับสนุนการเรียนรูจ้าก

หนว่ยงานภายนอก 

 

 

อยู่ในระหวา่งการพจิารณา

ตอบรับจากการขอรับการ

สนับสนุนการเรียนรูจ้าก

หนว่ยงานภายนอก 

 

 

 

 

 

- 

SAR 

 

      

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563  

หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ 

รายงาน

ความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1. ควรมีการประเมินผลทักษะ

ตามที่ตั้งเป้าหมายตาม

โครงการ/กิจกรรม 

 

 

1.1 ประชุมวางแผนจัดท าเครื่องมอืเพื่อ

ประเมินผลทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามที่ระบุ

ในโครงการ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา 

ทักษะการสื่อสาร และทักษะการท างาน

ร่วมกัน 

ก.ย. – ธ.ค. 2563 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

   



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ 

รายงาน

ความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

 

 

1.2 น าเครื่องมือประเมินผลทักษะในศตวรรษ

ที่ 21 ไปใช้ในแตล่ะโครงการ/กิจกรรมตาม

ก าหนดเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

1.3 สรุปรายงานผลหลังเสร็จสิน้โครงการ/

กิจกรรม 

2563 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 

2563 

 2. ควรมีพื้นที่แสดงความ

คิดเห็นของนักศกึษา  บันทึก

อนุทินเพื่อจะได้สะท้อนภาพ

ความคิดของนักศึกษา 

2.1 สาขาวิชาได้ด าเนินการใหน้ักศึกษาได้

สะท้อนผลทั้งการพูดและการเขียน โดยมี

หลักฐานจากภาพกิจกรรมกรรม  และ 

Facebook Group ในแต่ละกิจกรรมใน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา ตัง้แต่ปีการศกึษา 2561 

ตลอดปีการศึกษา 

2563 

   

3. ควรมีโครงการพี่ตวิน้อง 3.1 นักศึกษาจัดตัง้ชุมนุม Math Repair 

ตั้งแตป่ีการศึกษา 2561 โดยใหน้ักศึกษาได้

จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน รวมถึงรายงาน

ผลการด าเนนิงานอย่างชัดเจน  และให้

นักศึกษาสร้าง Facebook Group ของชุมนุม  

ตลอดปีการศึกษา 

2563 

   

SAR       



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ 

รายงาน

ความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1. ควรมีการประเมินความพึง

พอใจอาจารย์ตามที่ได้รับ

มอบหมายภาระงาน 

1.1 สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดท าแบบ

ประเมินความพึงพอใจอาจารย์ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

ภาระงาน 

1.2 อาจารย์ประเมินความพึงพอใจ 

ก.ย. – ต.ค. 2563 

 

 

ก.พ. 2564 

   

2. อาจารย์ควรมีการ

ตั้งเป้าหมายในการท างาน 

2.1 ให้คณาจารย์ได้จัดท าแผนการพัฒนา

ตนเองเป็นรายบุคคล 

2.2 จัดท าสรุปรายงานผลการพัฒนาตนเอง

ตามแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล 

ก.ย. – ต.ค. 2563 

 

เม.ย. 2564 

   

SAR       

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1. ควรปรับสาระรายวิชาเอก    

(กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์) โดยน า

เทคโนโลยี  ช่วยเสริมการ

1.1 แจง้อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์ใหร้ะบุการน าเทคโนโลยี

มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน มคอ. 3 และน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ก.ย. – ต.ค. 2563 

 

   



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ 

รายงาน

ความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

เรียนรู้ เพิ่มขึน้ 

SAR       

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1. ควรแยกแบบประเมินความ

พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอนเพื่อตรงกับความ

ต้องการของอาจารย์และ

นักศึกษา 

2. ควรมีการประเมินความพึง

พอใจตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนเป็นภาคการศกึษา 

1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อตรงกับความ

ต้องการของอาจารย์ และมีการประเมินเป็น

ภาคการศกึษา 

2. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อตรงกับความ

ต้องการของนักศึกษาและมีการประเมินเป็น

ภาคการศกึษา 

ครั้งที่ 1  

ก.ย. – ต.ค. 2563 

ครั้งที่ 2  

ก.พ. – ม.ีค. 2564  

 

 

 

   

SAR       

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA 1.วางแผน  ส่งเสริม  และ

จัดสรรงบประมาณการผลิต

ผลงานทางวชิาการเพื่อพัฒนา

หลักสูตรและอาจารย์ให้มี

คุณสมบัติอย่างตอ่เนื่อง 

ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษามีการ

ประชุมอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรมีความเห็นชอบในการ

จัดสรรงบประมาณในการผลิต

ผลงานทางวชิาการ เชน่มกีารเข้า

ร่วมเสนอผลงานทางวชิาการใน

ระดับชาติ นานาชาติ มีผลงาน

ตีพมิพ์ ในวารสารทางวชิาการ

ตั้งแต ่TCI ฐาน 2 และขอ

ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

ให้กับอาจารย์ที่ยังเป็นสัญญา

1 ปี 10,000 -สาขาวิชามีการเข้าร่วม

น าเสนอผลงานวิชาการใน

ระดับชาติในปีการศกึษา 

2563 จวบจนปัจจุบัน มี

ผลงานวิชาการเข้าร่วม

น าเสนอและตพีิมพ์ในเอกสาร

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที่ 8  

โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. 

ทินกร อัตไพบูลย์ 1 ฉบับ 

และอาจารย์ธีรวุฒิมูลเมอืง

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

จา้งเพื่อให้สามารถขอต าแหนง่

ทางวิชาการและพัฒนาตนเอง

อย่างตอ่เนื่อง 

แสน 1 ฉบับ 

 

-สาขาวิชามีการดีพิมพ์

วารสารทางวชิาการในปี

การศกึษา 2563 จวบจน

ปัจจุบัน 2 ฉบับ 

โดยอาจารย์ก าพร ประ

ชุมวรรณ1 ฉบับ และ 

อาจารย์เฉลิมพล อะทาโส 1 

ฉบับ ในวารสารทางวชิาการ 

TCI ฐาน 2 

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

IQA 1.การส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนักศกึษาทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่  21 

2.การเตรียมความพร้อมการรับ

นักศึกษา 

3.วางแผนโครงการกิจกรรมให้

ครอบคลุม  4กลุ่มหลัก  ได้แก่  

1) กลุ่มวชิาหลัก  2) กลุ่มทักษะ

ชีวติและอาชีพ  3) กลุ่มทักษะ

การเรียนรูแ้ละนวัตกรรม และ 

4)กลุ่มทักษะสารสนเทศ  สื่อ

และเทคโนโลยี 

4.หลักสูตรวิเคราะหค์วามรูท้ี่

ผูเ้รียนมี  เพื่อก าหนดกิจกรรม

เสริมความเป็นครูและทักษะ

พืน้ฐานที่จ าเป็นให้ผู้เรยีนมี

1. โครงการพัฒนาทักษะและ

เตรียมความพรอ้มทางดา้นภาษา

และเทคโนโลยี สาขาวิชาดนตรี

ศกึษา 

 

2. โครงการค่ายดนตรีพี่สอนนอ้ง 

ครั้งที่ 2 และโครงการคลินิกทาง

ดนตรี  โดยให้นักศึกษาสาขาวิชา

ดนตรีศึกษาได้ประมวลองค์

ความรูแ้ละสร้างการเรยีนรู้ให้กับ

นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เสริมสรา้งทักษะความเป็นครู 

 

3. โครงการคลินิกดนตร ีครัง้ที่ 2 

โดยนักศกึษาจะน าผลประมวล

ความรู ้สื่อนวัตกรรมในการสรา้ง

2วัน 

 

 

 

 

3 วัน 2 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

3 วัน 2 คืน 

 

 

10,000 

 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

25,000 

 

 

- สาขาวิชาดนตรีศึกษาได้

ด าเนนิกิจกรรมการเตรยีม

ความพรอ้มการรับนักศึกษา

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ นักศึกษา

ทุกคนได้ฝกึทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 

โดยวิทยากรที่มปีระสบการณ์

ตรง 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ความพรอ้มในการเรียนตลอด

หลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.ส่งเสริมการสรา้งผลงานทาง

วิชาการที่สามารถพัฒนาต่อ

ยอดในการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ชุดการเรียนรู้ ซ่อมสรา้งเครื่อง

ดนตรีตามพืน้ที่ของกิจกรรมโดย

จะมุ่งเน้นโรงเรียนด ารวจตระเวน

ชายแดนในพืน้ที่บริการ ที่มคีวาม

ต้องการวิทยากรและสรา้ง

กิจกรรมทางดนตรีในโรงเรียน 

4. จัดให้มโีครงการลงพืน้ที่

ภาคสนาม ปีละครั้งของแต่ละช้ัน

ปี โดยมีเป้าประสงค์และขอบเขต

การศกึษาต่างๆ กัน 

ช้ันปีที่ 1 ศกึษาพืน้ที่ภาคสนาม

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 

ช้ันปีที่ 2 ศกึษาดนตรีในระบบ

การศกึษาในประเทศไทย 

 เพื่อเปิดประสบการณใ์ห้กับ 

นักศึกษาและคณาจารย์ สามารถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 วัน 2 คืน 

 

 

3 วัน 2 คืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 

 

 

35,000 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ต่อยอดให้เป็นงานบริการวิชาการ

และงานวิจัย 

 

 

 

SAR   

 

    

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1.ส่งเสริมการสรา้งผลงานทาง

วิชาการที่สามารถพัฒนาต่อ

ยอดในการขอต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึ้น 

เพื่อเตรียมบุคคลากรภายใน

สาขาวิชาเขาสูก่ารขอต าแหน่ง

ทางทางวิชาการสาขาวิชาดนตรี

ศกึษาได้มกีารประชุม

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร โดยมี

แนวทางในการผลักดันให้

อาจารย์ผู้รับผดิหลักสูตรทุกท่าน

ให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อ

ต่อยอดให้สามารถขอต าแหนง่

ทางวิชาการ และจัดสรร

1 ปี 20,000 -การเตรียมการดา้นต ารา

วิชาการ โดยในปี 

งบประมาณ 2563 

อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระ

เผา่พงษ์ ได้รับงบประมาณใน

การเขียนต ารา อยู่ในระหว่าง

ด าเนนิการ 

- การเตรียมการดา้น

งานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 

2562 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

งบประมาณในการท าผลงานทาง

วิชาการของสาขา 

อาจารย์ ดร.พีระพงษ์ ธีระ

เผา่พงษ์ ได้รับงบประมาณใน

การเขียนงานวิจัย อยู่ใน

ระหว่างด าเนินการ 

และอาจารย์เฉลิมพล อะ

ทาโส 

ได้รับงบประมาณในการเขียน

งานวิจัย งานวิจัยเสร็จ

สมบูรณ์ตามกรอบการวิจัย 

 

SAR 

 

 

 

 

 

     

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1.การวางแผนในการด าเนินงาน

หลักสูตรใหค้รอบคลุมตาม

- จัดให้มกีารประชุมอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพูดคุย

1 ปี 15,000   



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

เกณฑม์าตรฐานประกัน

คุณภาพการศกึษา 

2.การประเมนิผู้เรยีนควร

ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรูใ้ห้

สอดคล้องกับ มคอ. 1  และ 

มคอ.2  ทั้ง  6  ด้าน 

3.การบูรณาการเรยีนการสอน

กับกระบวนการวิจัย  การ

บริการวิชาการและท าน ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

4.ก าหนดปฏิทินการประชุมและ

วาระการประชุมเพื่อวางแผน

ด าเนนิงาน  มีประเด็น

ครอบคลุมองค์ประอบและ

ตัวชี้วัด 

และเตรียมความพรอ้มทางดา้น

หลักสูตร การเรียนการสอน และ

การประเมนิผู้เรยีน 

- จัดให้มกีารวิพากษ์ผลการเรียน 

และการวิพาก มคอ.3 และ มคอ.

5 ในทุกภาคการศึกษา และ

น าไปสู่กระบวนการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา 

- จัดสรรงบประมาณในการจัด

โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับ

การบริการวิชาการ งานวิจัย และ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เชน่ 

โครงการค่ายดนตรีพี่สอนนอ้ง 

ค่ายคลินกิทางดนตร ีโครงการ

ศกึษาดูงาน   

- จัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

5.จัดโครงการอบรมประเมินผล

การเรียนรูท้ี่หลากหลายใหก้ับ

ผูส้อนรวมทั้งอาจารย์พิเศษใน

หลักสูตรดนตรีศึกษา 

6.ก าหนดวิธีการสอนของ

รายวิชาใน  มคอ.3ให้มี

กระบวนการสอนที่มีการบูรณา

การเรียนการสอนกับ

กระบวนการวิขัย  การบริการ

วิชาการ  หรอืท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม  ในประเด็นที่

สามารถพัฒนาหรอืสอดคล้อง

กับเนือ้หาของรายวิชาหรอื

มาตรฐานการเรียนรู ้

คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

ทุกท่าน ได้ไปเข้าร่วมอบรมหรอื

ประชุมวิชาการตา่งๆ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ ตนเองและสาขา โดย

จัดสรรงบส่งเสริม ต่อคน คนละ 

2,000 บาท 

SAR 

 

      



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1.สิ่งสนับสนุนต่อการเรียนด้าน

ดนตรีเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้

สอดคล้องเป้าประสงค์ของ

หลักสูตร 

2.ควรส ารวจความพึงพอใจจาก

ผูส้อน  ผูเ้รียน  ในประเด็นที่

สอดคล้องกับการบริหารจัดการ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ของสาขาวิชาดนตรีศึกษา 

3.สถานที่หรอืแหลง่ฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพดนตรี

ศกึษา  (สังเกตการณ์สอน,

ทดลองสอน,และฝกึสอน) 

4.หลักสูตรควรประเมิน

ทรัพยากรที่มอียู่  และส ารวจ

- ประชุมจัดสรรงบในการจัดซื้อ

เครื่องดนตรี อุปกรณ์

ประกอบการเรียนการสอนใน

ระบบหลักสูตร กลุ่มวิชาเฉพาะ 

เพื่อให้พอเพียงตอ่กลุ่มนักศึกษา 

เสริมสรา้งประสบการณ์ทางด้าน

ดนตรีทักษะทางดนตรใีห้กับ

นักศึกษา โดยผลักดันให้นักศึกษา 

ได้ออกท าการแสดงดนตรีทั้งใน

และนอกมหาวิทยาลัย เป็น

การบูรณาการในรายวิชา

ปฏิบัติการทางดนตรี 

- มีการส ารวจความต้องการการ

ใช้งานในด้านต่างๆ ของอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และ

1 ปี 

 

 

 

 

 

 ทางสาขามีการประชุมด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนด้านดนตรี

เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้

สอดคล้องตามเป้าประสงค์

ของหลักสูตร โดยมีมตใินการ

ประชุมในการเสนอขอจัดซือ้

เครื่องดนตรีใน ปีการศกึษา 

2563 ปัจจุบัน สาขาวิชามี

ครุภัณฑใ์นการเรียนการสอน

เพิ่มขึน้ มีห้องปฏิบัติการทาง

ดนตรี 1 หอ้ง ได้แก่ห้อง 151   

 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

คามต้องการสิ่งสนับสนุนต่อ

การเรียนรูด้้านดนตร ี เพื่อ

พัฒนาผู้เรยีนใหส้อดคล้อง  ตา

มาตรฐานการเรียนรูด้้านดนตรี

ศกึษา 

5.เพิ่มความถี่ในการส ารวจ  

และสามารถน าผลมาปรับปรุง

กระบวนการให้ได้ผลชัดเจนใน

ภาคการศกึษาถัดไป 

6.ส ารวจแหล่งฝกึประสบการณ์

วิชาชีพดนตรศีกึษา  และ

วิเคราะหม์าตรฐานของแหล่ง

เรียนรู้ดนตรีศึกษาให้เป็นไปตาม

เกณฑค์ุรุสภา 

นักศึกษาตลอดปีการศึกษา เช่น 

ครุภัณฑ ์สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

SAR 

 

      



รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA 1.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษาตีพมิพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารระดับชาติหรอื

นานาชาติที่มคี่าคะแนนเพิ่มมาก

ขึน้ 

 

สนับสนุนงบประมาณบางสว่นแก่

นักศึกษาที่ตพีิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ต.ค.63-พ.ค.64 100,000 บาท 

 

  

SAR  

 

     



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1.ควรมีกิจกรรมพัฒนาทักษะ

การสบืค้นขอ้มูลงานวิจัยทั้งใน

และต่างประเทศ เพื่อช่วย

นักศึกษาเรียนรู้ 

ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.ควรมีกิจกรรมเข้าค่าย

คุณธรรม จรยิธรรมส าหรับ

ผูบ้ริหาร 

3.ควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง

ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

 

 

4.ควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง

ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษด้าน

1.บูรณาการกับการเรียนการสอน

วิชาการวิจัยทางการศึกษา 

 

 

2.จัดท าโครงการพัฒนา

บุคลิกภาพ คุณธรรม จรยิธรรม

และจรรยาบรรณส าหรับ

ผูบ้ริหาร 

3.บูรณาการกับโครงการบริการ

วิชาการของสาขาวิชา (OTOP : 

One Teacher One Product) 

 

4.1จัดท าโครงการการพัฒนา

ทักษะการวิจัยแก่อาจารย์และ

นักศึกษา 

ม.ิย.-ต.ค.63 

 

 

เม.ย.64 

 

ก.พ.64 

 

ธ.ค.63 

 

 

 

พ.ย.63 

 

พ.ย.63 

 

- 

 

 

40,000 บาท 

 

40,000 บาท 

 

30,000 บาท 

 

 

 

30,000 บาท 

 

50,000 บาท 

 

  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

การเขียนและการน าเสนอ

งานวิจัยระดับนานาชาติ 

 

 

5.ควรจัดใหม้ีกิจกรรมเชื่อม

สัมพันธ์ส าหรับนักศกึษา เช่น 

กีฬาสัมพันธ์ศษิย์เก่ากับศษิย์

ปัจจุบัน เป็นต้น 

 

6.ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ความมภีาวะผู้น า และวสิัยทัศน์

ในการบริหารให้มากขึ้น 

4.2 ให้นักศึกษาเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

5.1 จัดท าโครงการบริหาร

สัมพันธ์ 

5.2 จัดท าโครงการบริหารอีสาน

สัมพันธ์ 

 

6.จัดท าโครงการพัฒนาทักษะ

การบริหารแก่นักศึกษา 

 

 

ธ.ค.63 

พ.ย.63 

 

พ.ค.-ม.ิย.64 

 

 

 

50,000 บาท 

140,000 บาท 

 

80,000 บาท 

 

SAR       

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1. ควรส่งเสริมสนับสนุน

อาจารย์ทุกท่านให้มงีานวิจัย

1.สนับสนุนงบประมาณให้

อาจารย์ผู้รับผดิชอบท าวิจัย

ต.ค.63-สค.64 

 

50,000 บาท 

 

  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร และงานวิจัย

รายบุคคล รวมทั้งการตี

เผยแพร่งานวิจัยในฐาน TCI ที่มี

ค่าคะแนนสูงขึ้น หรอืการตพีิมพ์

ในระดับนานาชาติ 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์ผลิตผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึ้น 

ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 เรื่อง/ปี 

 

2.จัดท าโครงการสนับสนุนการ

ท าผลงานทางวชิาการของ

อาจารย์ 

 

 

ต.ค.63-สค.64 

 

 

 

150,000 บาท 

SAR       

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA 1. การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา ควรเพิ่มสถานการณ์

จ าลอง หรอืกรณีศกึษาเกี่ยวกับ

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ใน

1.บูรณาการกับการเรียนการสอน

ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารการศึกษา/การบริหาร

สถานศกึษา 

ม.ิย.63-ม.ีค.64 

 

 

 

- 

 

 

 

  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

สถานศกึษา เช่น ด้านวินัย การ

บริหารจัดการในโรงเรียนขนาด

เล็ก  

 

2. การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

ควรมีการฝึกประสบการณท์ี่

เข้มขน้มากขึ้น ทั้งในโรงเรยีน

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ

ขนาดใหญ่ 

 

3. ควรเชิญผู้บริหารที่ประสบ

ผลส าเร็จในการบริหารโรงเรียน

มาเป็นวิทยากรใหค้วามรูแ้ละ

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับ

นักศึกษา 

 

 

 

 

2.บูรณาการกับการเรียนการ

สอนวิชาการฝึกปฏิบัติวชิาชีพการ

บริหารการศึกษา 

 

 

3.บูรณการกับการจัดกิจกรรม

บริหารสัมพันธ์/กิจกรรม

ปฐมนิเทศ/กิจกรรมน าเสนอผล

การฝึกปฏิบัติวชิาชีพการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

ม.ิย.-ก.ย.63 

 

 

 

 

ม.ิย.-ธ.ค.63 

 

 

 

 

 

 

 

ม.ิย.63-ม.ีค.64 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

 

 

4. การเรียนการสอน ควรเน้น

เนือ้หา หรอืกรณีศกึษาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

กับชุมชนให้มากขึ้น 

4.บูรณาการกับการเรียนการ

สอน      ในรายวิชาบังคับทุก

รายวิชาให้มกีาร  บูรณาการโดย

ใช้กรณีศึกษาจากสภาพบริบท

สถานศกึษาที่หลากหลายมาถอด

บทเรียนในรายวิชา 

 

 

 

 

SAR       

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1. ควรมีฐานข้อมูลงานวิจัยทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อให้บริการนักศึกษาเพิ่มขึน้ 

 

2. ควรเตรียมความพร้อม

หอ้งเรียน สื่อ อุปกรณ์ที่ทันสมัย

เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่

1.จัดท าโครงการพัฒนา

ฐานขอ้มูลการวิจัยทั้งระดับชาติ

และนานาชาติของสาขาวิชา 

 

2.ขออนุมัตหิอ้งเรียน/

หอ้งปฏิบัติการจากคณะครุ

ศาสตร์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจัดหา

พ.ย.-ธ.ค.63 

 

 

 

ม.ค.-ม.ิย.64 

 

 

30,000 บาท 

 

 

 

80,000 บาท 

  



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

มากขึ้น 

 

วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัย เหมาะสมและ

เพียงพอ 

 

SAR       

 


