
 

 

รายงานผลการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  

หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือน) 
 

 

 

  



ค าน า 

 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาชาวิชาสังคมศึกษา  
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  ปีการศึกษา  2564  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  และตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของคณะ  สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สกอ. 
และ สมศ. โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  2563  ในระดับหลักสูตร  มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ  ในครั้งนี้  โดยก าหนด  โครงการ/กิจกรรม  ให้เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
ต่อไป   
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ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)     

 

 

 

ข 

 
 



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  สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

ปีการศึกษา 2564 

 

องค์ประกอบที่ 

 

 

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  - - 4.83 4.83 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉลี่ย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทุกตัวบ่งชี ้ 4.00 - - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 ที่ 2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  3.43 3.50 4.83 3.67 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพดีมาก   



 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 

สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

IQA       

SAR  1. จัดประชุมกรรมการบริหาร

หลักสูตรอย่างนอ้ยปีละ 6 คร้ัง 

1 ม.ิย.2564 - 31 

พ.ค. 2565 

- มกีารด าเนนิการตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 

ด าเนนิการแล้ว 3 คร้ัง 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

IQA       

SAR  

 

. จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็น

คร ู

1 มิ.ย.2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

 จัดกิจกรรมสัมมนากลางปีของ

นักศกึษาช้ันปีท่ี 5 

ด าเนนิการแล้ว 1 

โครงการและส่วน

โครงการท่ีเหลอือยู่

ระหว่างด าเนนิการ 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

IQA การประเมินกิจกรรม/โครงการใน

องคป์ระกอบท่ี 3 ผลการด าเนนิงาน

จะตอ้งรายงาน ผลท่ีเกิดจากการ

เตรียมความพร้อม ว่า เตรียมแลว้

ผลเป็นอยา่งไร พัฒนาทักษะท่ี

ก าหนดไวล้่วงหนา้แล้ว นักศึกษาเกดิ

ทักษะนัน้ ๆ หรือไม ่

1. โครงการรับนอ้งใหม่และการปรับ

พื้นฐานความรู้ทางวิชาเอกสังคม

ศกึษา 

2. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาสังคม

ศกึษา 

พ.ค-มิ.ย.2564 

 

       

ม.ค. 2565 

 

 ด าเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ส าหรับ

นักศกึษาปีการศึกษา 2564 

 

จัดกิจกรรมในเดอืนมกราคม 

2565 ตามแผนปฏบัิดิการ 

ประจ าป ี

 

ด าเนนิการแล้ว 

 

 

ยังไม่ด าเนนิการเนื่องจาก

ก าหนดการจัดกิจกรรมใน

เดอืนมกราคม 2565 

SAR  1. โครงการรับนอ้งใหม่และการปรับ

พื้นฐานความรู้ทางวิชาเอกสังคม

ศกึษา 

2. จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาสังคม

ศกึษา 

3. จัดโครงการพัฒนาทักษะการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับศตวรรษ

พ.ค-มิ.ย.2564 

 

 

ม.ค. 2565 

 

 

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 ด าเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ส าหรับ

นักศกึษาปีการศึกษา 2564 

 

จัดกิจกรรมในเดอืนมกราคม 2565 

ตามแผนปฏบัิดิการประจ าป ี

 

 

 

ด าเนนิการแล้ว 

 

 

ยังไม่ด าเนนิการเนื่องจาก

ก าหนดการจัดกิจกรรมใน

เดอืนมกราคม 2565 

ยังไม่ด าเนนิการ

เนื่องจากอยูใ่น



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ท่ี 21 

4. โครงการศกึษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

5. โครงการกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง

พี่สาขาวิชาสังคมศกึษา 

6. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส ารวจความพงึพอใจต่อการจัดการ

ข้อร้องเรียนของนักศึกษา และน าข้อ

ร้องเรียนมาประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตร

ให้สามารถมศีักยภาพในการพัฒนา

นักศกึษา 

 

 

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในระหว่างเก็บขอ้มูลดา้นตา่งๆ

ในการบริหารหลักสูตรเพื่อ

วเิคราะห์แบบประเมินความพงึ

พอใจให้สอดคลอ้งกัน 

 

 

สถานการณ์โควิด 

 

 

 

 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ

เนื่องจากยังไม่หมดปี

การศึกษาจึงไม่ได้ขอ้มูลท่ี

ครอบคลุมท้ังปีการศึกษา 

 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

IQA       

SAR  1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 1 พ.ย. 2564 - 31  มกีารด าเนนิการตามระยะเวลาท่ี อยู่ระหว่างการด าเนนิการ



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

บริหารหลักสูตรอย่างนอ้ยภาค

การศึกษาละ 3 ครัง้ 

2.จัดท าแผนพัฒนาอาจารยป์ระจ า

หลักสูตร 

3.ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม

ทางวิชาการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

4. ส่งเสริมให้อาจารย์เขียน

โครงการวจิัย  งานวชิาการและ

ตีพิมพ์เผยแพร่ 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหนง่

ทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการสอน และการวิจัย 

6.กิจกรรมการพัฒนาการเขียน

บทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ 

7. กิจกรรมการพัฒนาอบรมการสร้าง

และใชส้ื่อการสอนสังคมศึกษา 

8. ควรมกีารก ากับตดิตามประเมิน

ความพงึพอใจของอาจารย์ต่อการ

พ.ค. 2565 

 

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดซึ่งมกีารจัดประชุมไปแล้ว 

3 คร้ัง มกีารด าเนนิการในการ

พัฒนาอาจารยโ์ดยการจัดอบรม

การใช้สื่อการสอนสังคมและการ

เขียนบทความและงานวิชาการเพื่อ

ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งด าเนินการไปแลว้ 3 

ครัง้ ด าเนนิการแล้วใน

รูปแบบออนไลน์และ on 

site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

บริหารหลักสูตรตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

IQA       

SAR  1. ประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับเนื้อหา

สาระรายวชิาท่ีมีความทันสมัยและ

สอดคล้องทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบัน 

 

 

 

 

2. จัดอาจารยผ์ู้สอนให้คุณวุฒิ

เหมาะสมกับรายวชิาท่ีสอน 

3. ประเมินผลการสอนของอาจารย์ 

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

 มกีารประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อพิจารณาเนื้อสาระ

และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม

แก่ผู้เรียนส าหรับปีการศึกษาที่ 

2564เมื่อเดอืนเมษายน 2564 

 

 

 

 

มกีารประชุมการพจิารณาอาจารย์

ผู้สอนและผลประเมินการสอนของ

อาจารย์เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ 

มกีารประชุม

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อพิจารณา

เนื้อสาระและกิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแก่

ผู้เรียนส าหรับปีการศึกษา

ท่ี 2564 เมื่อเดอืน

เมษายน 2564 

 

อยู่ระหว่างด าเนนิการใน

ปีการศึกษา 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

4.โครงการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับวิจัย การบริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

รายวชิาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร 

6. ก ากับตดิตามการวัดประเมนผล

การเรียนรู้ตามสภาพจริง 

7. การดูแลให้ค าปรึกษากับนักศึกษาที่

เกิดปัญหา 

8. มกีารก ากับตดิตามการด าเนินงาน

 

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

2563 

โครงการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการวจิัย การบริหาร

วชิาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรมอยูร่ะหว่างการ

ประชุมเตริยมโครงการ 

 

 

 

 

 

มกีารประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาที่

เกิดกับนักศกึษาท้ังในดา้นการเรียน

และการใชช้วีติมกีารประชุมก ากับ

ตดิตามการด าเนินงานของ

หลักสูตร 

 

อยู่ระหว่างด าเนนิการใน

ปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ระหว่างด าเนนิการใน

ปีการศึกษา 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

IQA สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ควรน าเสนอ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ท่ีจะท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา

ตามเวลา และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มกีารส ารวจความพึงพอใจต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. มกีารจัดประชุมเพื่อน าผลจากการ

ประเมินความพงึพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไข 

3. มกีารจัดท าแผนงบประมาณขอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเอื้อตอ่การ

เรียนรู้ในสาระสังคมศกึษาและตดิตาม

ผลการพจิารณาเพ่ือจะได้รับ

งบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

 มกีารประชุมพิจารณาร่วมกับคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อจัดท า

แผนของบประมาณขอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ให้เพยีงพอกับความ

ตอ้งการของนักศกึษา 

 

อยู่ระหว่างด าเนนิการใน

ปีการศึกษา 

 

SAR  1. มกีารส ารวจความพึงพอใจต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

2. มกีารจัดประชุมเพื่อน าผลจากการ

1 พ.ย. 2564 - 31 

พ.ค. 2565 

 

 มกีารประชุมพิจารณาร่วมกับคณะ

กรรมการบริหารคณะเพื่อจัดท า

แผนของบประมาณขอสิ่งสนับสนุน

อยู่ระหว่างด าเนนิการใน

ปีการศึกษา 

 



หน่วยประเมิน ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน 

หรอื ระบุเหตุผล 

หากยังไม่

ด าเนินการ 

ประเมินความพงึพอใจต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการ

ปรับปรุงแก้ไข มกีารจัดท าแผน

งบประมาณขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ในสาระสังคม

ศกึษาและตดิตามผลการพจิารณา

เพื่อจะได้รับงบประมาณอยา่งต่อเนื่อง 

การเรียนรู้ให้เพยีงพอกับความ

ตอ้งการของนักศกึษา 

 

 

 


