
 

 

รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  

หลักสูตร ประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพคร ู

 สังกัด คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือน) 

 



 

ค าน า 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา  2564  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของคณะ  สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สกอ. และ สมศ. โดยน า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2563  ในระดับหลักสูตร  มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ในครั้งนี้  
โดยก าหนด  โครงการ/กิจกรรม  ให้เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ต่อไป   
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ส่วนที่  1   

ข้อมูลทั่วไป 

 

1.1  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 

  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยนครพนม 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) รอบ 6 เดือน (มิถุนายน – พฤศจกิายน 2564) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2564 

 

หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR  

 

     

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA หลักสูตรควรหามาตรการในเชงิ

รุกเพื่อแสวงหานักศึกษามาเรียน

หลักสูตรมีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

8 กุมภาพันธ์ –

พฤษภาคม 

- นักศึกษาสมัครเข้าศกึษาตามก าหนดที่

ก าหนด และมีนักศึกษาส าเร็จการศกึษา 

- 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ให้ตรงตามแผน (PR) และมี

มาตรการในการรักษานักศึกษา

ให้อยู่จนจบการศกึษา (อัตรา

การตกออกสูง) 

หลักสูตรใหเ้ป็นไปตามแผน

และจัดแตง่ตัง้

คณะกรรมการนักศึกษา

เพื่อควบคุมดูแล ให้

ค าปรึกษา ช่วยเหลือด้าน

การเรียนและอื่นๆ 

2564 ร้อยละ 98.3 

SAR       

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA คณะและหลักสูตรควรมี

มาตรการสง่เสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ขอต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึ้นและมีผลงาน

ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมาก

ขึน้ 

1.สนับสนุนงบประมาณให้

อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรท าวิจัยรว่มกัน

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง/ปีและ

ผลติหนังสือ/ต าราที่มี

คุณภาพ 

 

8 กุมภาพันธ์ –

พฤษภาคม 

2564 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

SAR       

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

IQA       

SAR       

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA หลักสูตรควรจัดกิจกรรมที่

เหมาะสมต่อผู้เรยีน 

หลักสูตรจัดกิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมไหว้ครู

2. โครงการ/กิจกรรมครูผูม้ี

จติอาสา 

3. โครงการ/กิจกรรมการ

8 กุมภาพันธ์ –

พฤษภาคม 

2564 

 

120,000 

(งบประมาณ

กิจกรรมละ 

30,000 บาท) 

 

1. โครงการ/กิจกรรมไหว้ครู สง่เสริม

นักศึกษา ได้มคีวามคุ้นเคย พูดคุย กล้า

แสดงออกทางจริยธรรม ฝึกจิตส านึกระลึก

ถึงผู้มพีระคุณ ความเคารพที่มตี่อครู

อาจารย์ ผู้ให้ความรู ้อบรมสั่งสอนศษิย์ 

 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

4. โครงการกิจกรรม

น าเสนอบทความความเป็น

ครู 

 

นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52 

2. โครงการ/กิจกรรมครูผูม้ีจิตอาสา 

ส่งเสริมและปลูกจติส านึกนักศึกษาเป็นผู้ให้

และเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว   เอือ้เฝื้อเผ่ือ มี

จติสาธารณะ และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  

นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.3๐ 

3. โครงการ/กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ส่งเสริมให้นักศกึษาได้    ฝึกคิด ฝึกท า และ

น าเสนอ กิจกรรมกลุ่มที่ผา่นการคัดเลือก

ของนักศึกษาของแต่ละหอ้ง จากนักศกึษาที่

จัดการเรยีนการสอนสอดแทรกการปลูกฝัง

คุณธรรม จรยิธรรม และแนวทาง

จรรยาบรรณวิชาชีพครูในโรงเรยีนของ

ตนเอง  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.6 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

4. โครงการกิจกรรมน าเสนอบทความความ

เป็นครู จากงานวจิัยในช้ันเรยีนเพื่อฝึกให้

นักศึกษามีคดิวิเคราะห์ 

SAR       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


