
 

 

รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  

หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

 สังกัด คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือน) 

 

  



 

ค าน า 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา  2564  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของคณะ  สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดของ สกอ. และ สมศ. โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2563  ในระดับหลักสูตร  มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  ในครั้งนี้  โดยก าหนด  โครงการ/กิจกรรม  ให้เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 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 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.82 4.82 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉลี่ย 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

4 ของทุกตัวบ่งช้ี 4.24 - - 4.24 ระดับคุณภาพดีมาก 

5 ในองค์ประกอบ 4.00 3.67 - 3.75 ระดับคุณภาพดี 

6 ที่ 2 - 6 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม  3.96 3.75 4.82 4.03 ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี
มาก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 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 1.ควรส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษาตีพมิพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ

ที่มคี่าคะแนนเพิ่มากขึ้น 

 

สนับสนุนงบประมาณ

บางสว่นแก่นักศึกษาที่

ตีพมิพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

ตุลาคม 2564-

พฤษภาคม 2565 

20,000 บาท สาขาวิชาฯจัดท าประกาศเพื่อสนับสนุนการ

ตีพมิพ์เผยแพร่บทความวจิัยของนักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 20,000  

บาท 

 

SAR  

 

     



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA 1.ควรมีกิจกรรมเข้าค่าย

คุณธรรม จรยิธรรมส าหรับ

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

2.ควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง

ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับผูบ้ริหาร

สถานศกึษา 

 

 

 

3.ควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง

1.จัดท าโครงการพัฒนา

บุคลิกภาพคุณธรรมและ

จรรยาบรรณส าหรับ

ผูบ้ริหาร 

 

 

2.บูรณาการกับโครงการ 

บริการวิชาการของ

สาขาวิชา(OTOP : One 

Teacher One Product) 

 

 

3.1จัดท าโครงการการ

พัฒนาทักษะการวิจัยแก่

 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2565 

 

5,000 บาท 

 

 

 

 

 

5,000 บาท 

 

 

 

 

 

5,000 บาท 

 

สาขาวิชาฯ ก าหนดกิจกรรมการพัฒนา

บุคลิกภาพคุณธรรมและจรรยาบรรณ

ส าหรับผู้บริหาร ไว้ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยัง

ไม่ถึงหว้งเวลาด าเนินการตามแผน 

 

สาขาวิชาฯ ก าหนดโครงการบริการวิชาการ 

ของสาขาวิชา(OTOP : One Teacher One 

Product) ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่ยัง

ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงหว้งเวลา

ด าเนนิการตามแผน 

 

สาขาวิชาฯ ก าหนดโครงการการพัฒนา

ทักษะการวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษาใน

 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ทักษะการใชภ้าษาอังกฤษด้าน

การเขียนและการน าเสนอ

งานวิจัยระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

4.ควรจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์

ส าหรับนักศกึษา  เชน่กีฬา

สัมพันธ์ศิษย์เก่าปัจจุบัน  เป็นต้น 

 

 

อาจารย์และนักศึกษา 

 

 

3.2ให้นักศึกษาเข้าร่วม

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

 

 

4.1 จัดท าโครงการ

บริหารสัมพันธ์ 

 

 

 

4.2 จัดท าโครงการ

 

 

 

 พฤศจกิายน 2564 

 

 

 

 

 

ธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 พฤศจกิายน 2564 

 

 

 

5,000 บาท 

 

 

 

 

 

10,000 บาท 

 

 

 

 

10,000 บาท 

แผนปฏิบัติการประจ าปี แต่ยังไม่ได้

ด าเนนิการเนื่องจากยังไม่ถึงหว้งเวลา

ด าเนนิการตามแผน 

 

สาขาวิชาฯ ก าหนดการเข้าร่วมการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่ยังไม่ได้

ด าเนนิการเนื่องจากยังไม่ถึงหว้งเวลา

ด าเนนิการตามแผน 

 

สาขาวิชาฯ ก าหนดโครงการบริหารสัมพันธ์ 

ในแผนปฏิบัติการประจ าปี แต่ยังไม่ได้

ด าเนนิการเนื่องจากยังไม่ถึงหว้งเวลา

ด าเนนิการตามแผน 

 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

5.ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้าง

ความมภีาวะผู้น า  และวิสัยทัศน์

ในการบริหารให้มากขึ้น 

 

 

6.ควรมีกิจกรรมทักษะการ

สืบค้นข้อมูลงานวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศ  เพื่อช่วยนักศกึษา

เรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น 

บริหารอีสานสัมพันธ์ 

 

 

 

 

5.จัดท าโครงการพัฒนา

ทักษะการบริหารแก่

นักศึกษา 

 

 

6.บูรณาการกับการ

เรียนการสอนวิชาการ

วิจัยทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

มิถุนายน-ตุลาคม

2564 

 

 

 

 

 

5,000 บาท 

 

 

 

 

- 

สาขาวิชาฯ ก าหนดโครงการโครงการ

บริหารอีสานสัมพันธ์ในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยัง

ไม่ถึงหว้งเวลาด าเนินการตามแผน 

 

 

สาขาวิชาฯ ก าหนดโครงการพัฒนาทักษะ

การบริหารแก่นักศึกษาในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี แต่ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากยัง

ไม่ถึงหว้งเวลาด าเนินการตามแผน 

 

บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาการวิจัย

ทางการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/64 ส าหรับ

นักศึกษา รหัส 64 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

SAR       

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA 1.ควรส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์

ทุกท่านให้มงีานวิจัยร่วมกันของ

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร

และงานวิจัยรายบุคคล รวมทั้ง

ตีพมิพ์เผยแพร่งานวิจัยในฐาน  

TCI  ที่มคี่าคะแนนสูงขึ้น  หรอื

การตพีิมพ์ในระดับนานาชาติ

และควรส่งเสริมให้และสนับสนุน

ให้อาจารย์ผลิตผลงานทาง

วิชาการเพื่อขอต าแหน่งทาง

วิชาการที่สูงขึ้น 

1.สนับสนุนงบประมาณ

ให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตรท าวิจัยรว่มกัน

อย่างนอ้ย 1 เรื่อง/ปีและ

ผลติหนังสือ/ต าราที่มี

คุณภาพ 

 

 

 

ธันวาคม 2564-

พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาฯ จัดท าประกาศเพื่อสนับสนุนการ

ท าวิจัยและหนังสือ/ต าราจ านวน 5 ทุน ทุน

ละ 10,000 บาท โดยมีทั้งวิจัยรายบุคคล

และวิจัยรว่มกันของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ผูส้อน 

 

 

 

 

SAR       

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

IQA 1.การจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา  ควรเพิ่มสถานการณ์

จ าลอง  หรอืกรณีศกึษาเกี่ยวกับ 

ประเด็นปัญหาต่างๆ ใน

สถานศกึษา  เชน่ ดา้นวินัย การ

บริหารจัดการในโรงเรียนขนาด

เล็ก 

 

2.การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ  

ควรมีการฝึกประสบการณท์ี่

เข้มขน้มากขึ้น  ทั้งในโรงเรียน

ขนาด 

เล็ก  ขนาดกลาง  และขนาด

ใหญ่ 

 

1.บูรณาการกับการเรียน

การสอนในรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับการบริหาร

การศกึษา/การบริหาร

สถานศกึษา 

 

 

2.บูรณาการกับการ

เรียนการสอนวิชาการ

ฝกึปฏิบัติวชิาชีพการ

บริหารการศึกษา 

 

3.บูรณาการกับการจัด

กิจกรรมบริหารสัมพันธ์/

กิจกรรมปฐมนเิทศ/

มิถุนายน 2564-

มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

มิถุนายน -กันยายน  

2564 

 

 

 

 

มิถุนายน-ธันวาคม

2564 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา

ประกันคุณภาพและพัฒนาการศกึษาในภาค

เรียนที1่/2564 และรายวิชาสัมมนาการ

บริหารและพัฒนาการศกึษาในภาคเรียนที่ 

2/2564 ของนักศึกษารหัส 64 

 

 

ให้นักศึกษาฝกึประสบการณว์ิชาชีพใน

โรงเรียนทุกขนาดและจัดกิจกรรมน าเสนอ

ผลการฝกึประสบการณเ์พื่อให้นักศึกษาได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกัน 

 

เชญิผูบ้ริหารสถานศกึษา/ผูบ้ริหาร

การศกึษาที่ประสบผลส าเร็จในการบริหาร

โรงเรียนขนาดตา่ง ๆ มาเป็นวิทยากรให้

 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

3.ควรเชิญผู้บริหารที่ประสบ

ผลส าเร็จในการบริหารโรงเรียน

มาเป็นวิทยากรใหค้วามรู ้ และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณก์ับ

นักศึกษา 

กิจกรรมน าเสนอผลการ

ฝกึปฏิบัติวชิาชีพการ

บริหาร 

ความรูแ้ละแลกเปลี่ยนประสบการณก์ับ

นักศึกษาในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศกึษาใน

ภาคเรียนที่ 1/2564 และบูรณาการกับการ

เรียนในรายวิชาสัมมานาการบริหารและ

พัฒนาการศกึษาในภาคเรียนที่ 2/2564 

SAR       

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA 1.ควรมีฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้

บริการนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

2. ควรเตรียมความพร้อม

หอ้งเรียน สื่อ  อุปกรณ์ทันสมัย

เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาที่เพิ่ม

มากขึ้น 

1.จัดท าฐานข้อมูลการ

วิจัยทั้งระดับชาติและ

นานาชาติของสาขาวิชา 

2.ขออนุมัตหิอ้งเรียน/

หอ้งปฏิบัติการจากคณะ

ครุศาสตร์เพิ่มขึ้น พร้อม

ทั้งจัดหาวัสดุ อุปกรณ์

พฤศจกิายน-

ธันวาคม 2564 

 

มกราคม-มิถุนายน 

2565 

- 

 

 

- 

รวบรวมฐานขอ้มูลระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 

 

ปรับปรุงห้องเรียนบัณฑติ 2 ให้อยู่ในสภาพ

พร้อมเรยีน เพิ่มจุดสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มโต๊ะ

และเก้าอีใ้ห้เพียงพอ 

 



หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการ

ด าเนินงาน หรอื 

ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

และสื่อการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย เหมาะสม

และเพียงพอ 

SAR       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


