
 

 

 
 

รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) (รอบ 6 เดือน) 

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 

(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ประจ าปีการศกึษา 2564 

(จากผลการประเมนิคุณภาพ ประจ าปีการศกึษา 2563) 
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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 

 

 

                                                                              คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
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1.1 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะครุศาสตร์ ได้แยกออกจากคณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ตามมตสิภามหาวิทยาลัย นครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 

สิงหาคม พ.ศ. 2558 มีผล ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดยใช้สถานที่ตัง้  ณ อาคารจตุรวิทย์ เลขที่ 167/1 หมู ่8บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชค

วาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม คณะครุศาสตร์จึงเป็นหนว่ยงานใน  สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม รับผดิชอบการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 

5 พันธกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภบิาลในปี

การศกึษา  2562  มีการจัดการเรยีนการสอนใน 9 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตร ี8 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาสังคมศกึษา  สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาดนตรี

ศกึษา และระดับปริญญาโท 1  สาขา  สาขาวิชาบริหารและพัฒนาการศกึษา  มีนักศึกษารวมทั้งสิน้ 1,579 คน มบีุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งสิน้ 96 คน  

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ 

ปรัชญา 

“พัฒนาครู ตื่นรู ้คู่คุณธรรม น้อมน าสังคม” 

วิสัยทัศน์ 

“คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันผลิต  พัฒนาครูและบุคลากร  

ทางการศึกษาที่มคีุณภาพ  คุณธรรม  น าสังคมทั้งในระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  

 

 



พันธกิจ 

 1. ผลติบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ตื่นรู ้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณ  

ทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของสังคม และมาตรฐานวิชาชีพทางการศกึษา  

 2. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพทางดา้นการผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้  

ทางการศึกษารวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรูสู้่สังคม 

 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นในอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน  

 4. ท านุบ ารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 5. บริหารจัดการดว้ยหลักธรรมาภิบาล และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา  
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1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม 

(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการ 

ด าเนนิ 

งาน 

การบรรลุ 

เป้าหมาย 

= บรรลุ 

= ไม่บรรลุ 

คะแนน 

ประเมิน 

 

ระดับ 

คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชีร้่วม  (จ านวน 5 ตัวบ่งชี)้22.47/5 = 4.49ระดับดี 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูใ้ช้บริการหนว่ยงาน 

ค่าเฉลี่ย 

5.00 

4.80  4.80 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 การจัดการความรูข้องหน่วยงาน

สนับสนุน 

5 ข้อ 4 ข้อ 

 

 4 คะแนน 

 

ด ี

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ระบบบริหารความเสี่ยงของ

หนว่ยงาน 

6 ข้อ 6 ข้อ 

 

 5 

คะแนน 

ดมีาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส ค่าเฉลี่ย 

5.00 

4.67  4.67 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี

ของหน่วยงาน 

6 ขอ้ 5 ขอ้  4 คะแนน ด ี

องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชีเ้ฉพาะตามภารกิจของหนว่ยงานที่ได้รับมอบหมาย (จ านวน 6 ตัวบ่งชี้)  30.00/6 = 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.1ระบบและกลไกการเงนิและ 5 ข้อ 5  5 คะแนน ดีมาก 



งบประมาณ 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.2ระดับความส าเร็จของการจัดการ

งานสารบรรณและเลขานุการ 

5 ข้อ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.3ระบบการด าเนินงานศูนย์ฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพ 

5 ข้อ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.4ระบบการให้บริการวชิาการ  

ทะเบียน  งานหลักสูตร 

5 ขอ้ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ตัวบ่งชีท้ี่  2.5ระดับความส าเร็จของงานประชุม 5 ขอ้ 5  5 คะแนน ดีมาก 

ตังบ่งช้ีที่  2.6ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน

ตามคู่มอืการปฏิบัติงาน 

5 ขอ้ 5  5 คะแนน ดมีาก 

องค์ประกอบที่ 3ตัวบ่งชีส้นับสนุนการประเมนิระดับคณะ 

3.1 ร้อยละของความส าเร็จของการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี ้ ระดับคณะ 
ร้อยละ 90 

ขึน้ไป 

 

90.32 

 

 

5 คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 12 ตัวบ่งชี ้57.47/12= 4.79 ระดับดีมาก 

 

4.79 ดีมาก 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

(ระดับหน่วยงานสนับสนุน) ประจ าปีการศึกษา 2564 
(จากผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2563) 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งช้ีร่วม (จ านวน 5 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ี ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ
หน่วยงาน 

ควรมีการจัดเก็บ
ความพึงพอใจให้
ครบทุกฝ่ายงาน
และน าผลมา
ปรับปรุงแก้ไข 

ในปีการศึกษา  2564  ฝ่าย
งานประกันคุณภาพการศึกษา
จะเก็บข้อมูลความพึงพอใจให้
ครบทุกฝ่ายงานและแจ้งผล
การประเมินให้ทุกฝ่ายงาน
ทราบเพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข
ในปีการศึกษาถัดไป 

ปีการศึกษา 
2564 

- ก าลังด าเนินการ
เก็บข้อมูลโดย
ให้แต่ละฝ่าย
งานจัดเก็บ
ข้อมูลของ
ตนเอง 

นางสาวอิชยา กองไชย 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการ
จัดการคุณภาพและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

ตัวบ่งช้ี ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

 
ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจ าปีของ
หน่วยงาน 

แยกแผนส านักงาน
คณบดีออกจากคณะ 

โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
1.ค าสั่งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
3.จัดท าปฏิทินฯ 
4.ด าเนินการประชุมและจัด
กิจกรรม 
5.สรุปรายงานและก ากับติดตาม 
 

ปีการศึกษา 
2564 

 ก าลัง
ด าเนินงาน 

นางสาวชนิดา ขัดทะ
เสมา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการ
จัดการคุณภาพและ
ศิลปวัฒนธรรม 

คณบดีคณะ
ครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


