
 

 

รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 

 

 

 

  



ค าน า 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาชาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา  2564  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของคณะ  สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ 
สกอ. และ สมศ. โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2563  ในระดับหลักสูตร  มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ  ในครั้งนี้  โดยก าหนด  โครงการ/กิจกรรม  ให้เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ต่อไป   
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ส่วนที่  1   

ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมตขิองสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
พ.ศ.2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม และจัดตั้งคณะครุศาสตร์ เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัย
นครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะ     ครุศาสตร์ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550  และข้อ 3  แห่งประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 คณะครุศาสตร์จึงมีสถานะ เป็นคณะหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยนครพนมนับแต่นั้น 

1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 

ปรัชญา 
 พัฒนาครู ตื่นรู้ คู่คุณธรรม น้อมน าสังคม  

  Develop Teachers to Be Aware of Social Leaders with Moralities. 

 

 



วิสัยทัศน์ 

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ของ
ประเทศ  

  Faculty of Education, Nakhon Phanom University as an Institute for Manufacturing and Developing Teachers and Educational Personnel 
with Qualities and Moralities on Leading Society for Leading Area Based and Community. 

เป้าประสงค์  

  1. มีระบบการบริหารและจัดการองค์กรเป็นที่ยอมรับ บุคลากรมีความสุขและมีส่วนร่วมในการบริหาร 

  2. บัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี  

มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของสังคม 

  3. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สามารถยกระดับคุณภาพทางการศึกษาได้ 

  4. มีบริการวิชาการแก่สังคม ที่สามารถยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและชุมชนเชิงพ้ืนที่ของประเทศ  

  5. มีการส่งเสริม ท านุบ ารุง เผยแพร่ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



1.3  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  

  

อัตลักษณ์ 

   เป็นครูมืออาชีพ รอบรู้ภาษาและเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ พร้อมทักษะการท างาน  

เอกลักษณ์ 

       คณะครุศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมด้วยความเป็นครูมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ปีการศึกษา 2564 

 

องค์ประกอบท่ี 

 

 

คะแนน 

ผ่าน 

 

 

I 

 

 

P 

 

 

O 

 

 

คะแนน 

เฉลี่ย 

 

ผลประเมิน 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - - - - 

3 คะแนนเฉลี่ย 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 ของทุกตัวบ่งช้ี 3.59 - - 3.59 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอบ 4.00 4.33 - 4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 

6 ที่ 2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.68 4.00 0.00 3.80 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี -   



 

รายงานแผนพัฒนาคุณภาพสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR  

 

 

 

     



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA  

-อาจารย์ในสาขาวิชา ควรแนะน า

ส่งเสริม การปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการสอน และการผลิต

สื่อ ให้นักศกึษาเตรียมสื่อ ก่อนท่ี

จะมาสอน นักเรียน พร้อมท้ังวาง

แผนการผลิตสื่อในการจัดการ

เรียนการสอน ให้เป็นไปตาม้

สถานการณ์ในปัจจุบัน  

- อบรมและให้ความรู้การเรียนรู้ 

Google form Google Classroom 

Google Meet Google Zoom 

ให้กับนักศกึษาเพื่อเพิ่มเทคนิค

การเรียนรู้การเรียนการสอนการ

ผลิตสื่อให้กับนักศกึษา  

-อาจารย์ในสาขาวิชาควรสง่เสริม

 

 ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

ภาคปฏบัิตใินการออกแบบ

กิจกรรม วางแผน และออกแบบสื่อ 

ใชส้ื่อการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

นอกจากรูปแบบ On-site ได้แก ่

การจัดการเรียนรู้ใน 

 

รูปแบบ On-Line On-Demand และ 

On-Hand ตามสภาพสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

จัดกิจกรรมอบรมการใช ้Google form 

Google Classroom Google Meet 

Google Zoom ให้นักศกึษา  

วางแผนและด าเนนิการในรายวชิา การ

 

ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ต.ค. – พ.ย 64  

พ.ย. 64 – ม.ีค. 

64  

 

 -   

 

 ด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง  

ในรายวชิาในหลักสูตรคร ุ 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา  

คณิตศาสตรศกึษา  

 

 

 

 

รอด าเนนิการตามก าหนดเวลา 

 

 

 

 

  

รอด าเนนิการตามก าหนดเวลา  

- 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ให้นักศกึษาจัดท าผลงาน 

บทความวิชาการ บทความวิจัย 

โดยอาจารย์ ในสาขาวิชาเป็นพ่ี

เลีย้งในการสง่เสริมและสนับสนุน 

นักศกึษาสามารถตีพิมพ ์

ในวารสารทางวิชาการได ้ 
 

วจิัยในชัน้เรียนคณิตศาสตร์ ภาค

การศึกษาที่ 2/2564  

 

 

 

 
 

SAR       

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA เนื่องจากในสถานการณปั์จจุบัน 

รายวชิาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ 

ควรมแีนวทางการจัดกิจกรรมโดยใช้

ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

ภาคปฏบัิตใินการออกแบบกิจกรรม 

วางแผน และออกแบบสื่อ ใชส้ื่อการ

ปีการศึกษา 2564  - ด าเนนิการอยา่งต่อเนื่อง  

ในรายวชิาในหลักสูตรคร ุ 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิต

- 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

สื่อเทคโนโลยเีข้ามามสี่วนร่วม ใน

การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

นักศกึษามแีนวทางในการออกแบบ

การเรียนการสอน เมื่อออกฝึก

ปฏบัิตกิารสอนในสถานศกึษา  

จัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นนอกจากรูปแบบ 

On-site ได้แก ่การจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบ On-Line On-Demand และ 

On-Hand ตามสภาพสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อเตรียม

ความพร้อมนักศึกษาให้มีเครื่องมือใน

การน าไปใช้เมื่อฝึกปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศกึษา  

ศาสตรศกึษา  

SAR       

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA       

SAR       

 

 

 


