
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) รอบ 12 เดือน (มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 3.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรเพ่ิมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ให้
นักศึกษามีทักษะมากข้ึน 

- ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือเตรียมกิจกรรมและ
โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21  โดยวิเคราะห์
สมรรถนะนักศึกษาทุก
ชั้นปี 

- จัดกิจกรรมพัฒนาให้
สอดคล้องกับความ
จ าเป็น  และศักยภาพที่
ต้องเพ่ิมให้กับนักศึกษา 

ก.ค. - 
ส.ค. 64 

- 1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
วางแผนการเตรียมกิจกรรมและโครงการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
วิเคราะห์สมรรถนะนักศึกษาทุกชั้นปี 

2. มอบอาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท ท าแบบ
ส ารวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
รูปแบบ google form และสาขาวิชาฯ ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา “การ
พัฒนาตนเพ่ือก้าวสู่การเป็นนักพัฒนาพันธ์ุ
ใหม่” วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 
13.00 – 16.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่าน
ระบบ Google Meet  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

สกอ. 3.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรเพ่ิมทักษะ
ด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable 
Development Goals : 
SDGs) ให้มากข้ึน 

- บูรณาการการเรียน
การสอนในรายวิชาแกน 
ได้แก่ วิชาการศึกษา
ชุมชน วิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา วิชาการบริหาร
จัดการโครงการ 

ก.ค. 64 - 
ม.ค.65 

- 1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
ประเมินและทบทวนผลการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกเน้ือหาทักษะด้านการพัฒนา
ที่ย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)  

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
- ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพ่ือประเมินและ
ทบทวนผลการจัดการ
เรียนการสอนที่
สอดแทรกเน้ือหาทักษะ
ด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable 
Development Goals 
: SDGs)   

2. ด าเนินการบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับทักษะด้าน
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในรายวิชาท่ี
เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 
ได้แก่ 

2.1) วิชาการศึกษาชุมชน อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
รายวิชา ดร. คณิน  เชื้อดวงผุย 

2.2) วิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 

2.3) วิชาการบริหารจัดการโครงการ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.คณิน  เชื้อดวงผุย 

3. มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท า 
มคอ. 3 ของรายวิชาท่ีบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับ
ทักษะด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา วิชาการศึกษาชุมชน วิชา
สิ่งแวดล้อมศึกษา และวิชาการบริหารจัดการ
โครงการ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกเน้ือหาทักษะด้านพัฒนาท่ีย่ังยืน 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
(Sustainable Development Goals : 
SDGs) 

สกอ. 3.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรให้
นักศึกษาลงมือปฏิบัติกับ 
Social Lab ให้มากข้ึน 

- ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
ก าหนดรายวิชาท่ี
นักศึกษาสามารถลงมือ
ปฏิบัติกับ Social Lab 
ในปีการศึกษา 2564
บูรณาการกับวิชาแกน 
ได้แก่ วิชาการบริหาร
จัดการโครงการ วิชา
ชายแดนศึกษา วิชา
ระเบียบวิธีวิจัย 
นโยบายการพัฒนา 
หลักการและทักษะการ
พัฒนาสังคม 

ก.ค. 64 - 
ม.ค. 65  

- 1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เก่ียวกับการก าหนดรายวิชาท่ีนักศึกษา
สามารถลงมือปฏิบัติกับ Social Lab ในปี
การศึกษา 2564 เน่ืองจากอยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 และมีการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1/2564 
ท าให้ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงปรับรูปแบบการเรียน
การสอน โดยการยกกรณีศึกษาของพ้ืนที่น้ัน ๆ 
แทนการลงพ้ืนที่ รวมถึงการเชิญตัวแทนจาก
ทางพ้ืนทีม่าร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักศึกษา 

2. ก าหนดรายวิชาท่ีใช้ Social Lab เพ่ือเป็น
พ้ืนที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาทักษะของ
นักศึกษา ได้แก่ 

   2.1) รายวิชาการบริหารโครงการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.คณิน เชื้อดวงผุย 

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
   2.2)  รายวิชาชายแดนศึกษา อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา ดร.คณิน  เชื้อดวงผุย 
และ อ.อนุวัฒน์  พลทิพย์ 

   2.3) รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ดร.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ 

 2.4) รายวิชานโยบายการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา ดร.คณิน  เชื้อดวงผุย 

  2.5) รายวิชาหลักการและทักษะการ
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อ.จุฑาลักษณ์  แสนโท 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนโดยการบูรณาการกับรายวิชาท่ี
ใช้พ้ืนที่ Social lab ในการเรียนการสอน ภาค
การศึกษาท่ี 2/2564  โดยลงพ้ืนที่ ต าบล
มหาชัย อ าเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม 
โดยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาชัย น านักศึกษาลงพ้ืนที่
ศึกษาบริบทชุมชน การด าเนินงานของ
โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลมหาชัย การพัฒนา



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้สงูอายุ และการ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบล 

3.) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ด าเนินการจัดท า มคอ. 3  ในรายวิชาท่ี
รับผิดชอบ และจัดการเรียนการสอน 

 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สกอ. 4.1 

IQA 
(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรวางกรอบ
เวลาของการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและ
มีระบบพี่เลี้ยงคอย
แนะน า 

- ประชุมสาขาเพ่ือ
วิเคราะห์ความก้าวหน้า
ของอาจารย์แต่ละท่าน 

- สนับสนุนให้อาจารย์
เขียนบทความวิจัยและ
พัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน 

- กระตุ้นและสนับสนุน
ให้อาจารย์ สอบสอน
และขอต าแหน่งวิชาการ 

ก.ค. 64 - 
ม.ค. 65  

15,000 1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือ
วางกรอบเวลาของการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ อาจารย์มีความก้าวหน้า
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
แต่ละท่าน ดังน้ี 

     1.1) อาจารย์จุฑาลักษณ์  แสนโท อยู่
ระหว่างการรอตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
และท าการประเมินการสอนในภาคการศึกษา
ที่ 2/2564 

      1.2)  ดร.คณิน  เชื้อดวงผุย อยู่ระหว่าง
การรอตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และท า

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
- หัวหน้าสาขาฯ ติดต่อ
ประสานพ่ีเลี้ยงส าหรับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การประเมินการสอนในภาคการศึกษาท่ี 
2/2564 

      1.3) ดร.ปิติณัช  ไศลบาท อยู่ระหว่างการ
จัดท าผลงานทางวิชาการและรอตอบรับการ
ตีพิมพ์  

       1.4) ดร.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ด าเนินการ
ประเมินการสอนแล้ว อยู่ระหว่างการรอตอบ
รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

1.5 ดร.สุริยนต์ หลาบหนองแสง ด าเนินการ
ประเมินการสอนแล้ว อยู่ระหว่างการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เก่ียวกับการเสนอพ่ีเลี้ยงที่สามารถให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ หัวหน้าสาขาฯ แจ้งฐานข้อมูลวารสาร
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีเข้าสู่ฐาน 
TCI 1,2 ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้รับทราบ 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
3. หัวหน้าสาขาแจ้งระเบียบการตอบแทนของ
มหาวิทยาลัยเก่ียวกับรางวัลการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 

4. ส่งรายชื่อพ่ีเลี้ยงให้กับงานบุคลากรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 5.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรเพ่ิม
เน้ือหาหรือปรับปรุง
เน้ือหาเรื่อง SDGs ใน
บางวิชาท่ีสามารถปรับได้
ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 

- เพ่ิมเน้ือหาใน
รายวิชาแนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนา 
รายวิชาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- จัดกิจกรรมบรรยาย
พิเศษและการศึกษาดู
งานหน่วยงานหรือ
องค์กรที่ขับเคลื่อน
แนวคิดการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน (Sustainable 

ก.ค. - 
ส.ค. 64 

- 1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เก่ียวกับการเพ่ิมหรือปรับปรุงเน้ือหาเรื่อง 
SDGs ในรายวิชา รายวิชาแนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนา รายวิชาการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จัดการเรียนการสอนโดยเพ่ิมเน้ือหาเน้ือหา
เรื่อง SDGs ในรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนา รายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
Development 
Goals : SDGs) 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว จัดท า 
มคอ.3 และด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามท่ีได้วางแผนไว้ 

- น านักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สมาคม
ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัด
นครพนม   

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สกอ. 6.1 

IQA 
(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ 
Social Lab เพ่ือเพ่ิม
ทักษะให้กับนักศึกษา 

- ประสานพ้ืนที่ชุมชน/
องค์กร ท่ีเป็นภาคี
เครือข่าย 

- ท าข้อตกลงในการใช้
เป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษา 

- บูรณาการกับ
รายวิชาในการเรียน
การสอน 

ก.ค. - 
ต.ค. 64 

10,000 1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เก่ียวกับการทบทวน และเสนอพ้ืนที่ Social 
Lab ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดย
การบูรณาการกับรายวิชาท่ีใช้พ้ืนที่ Social lab 
ในการเรียนการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. พ้ืนที่ Social Lab ในปีการศึกษา 2564 
ได้แก่ 

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
- ติดตามและ
ประเมินผล 

        2.1) พ้ืนที่ต าบลมหาชัย อ าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม (ประเด็นผู้สูงอายุ และเกษตร
อินทรีย์) 

        2.2) พ้ืนที่ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม  (ประเด็นผู้สูงอายุ เด็กและ
เยาวชน และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

        2.3) พ้ืนที่ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม (ประเด็นเด็กและเยาวชน  
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม) 

เน่ืองจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และมี
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้
ไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา จึงปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดย
การยกกรณีศึกษาของพ้ืนที่น้ัน ๆ แทนการลง
พ้ืนที่ รวมถึงการเชิญตัวแทนจากทางพ้ืนที่
มาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการเพ่ิม
และปรับปรุงเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนที่



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สอดคล้องกับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน Social Lab 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 โดยลงพ้ืนที่ ต าบล
มหาชัย อ าเภอปลากปาก จังหวัดนครพนม 
โดยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลมหาชัย น านักศึกษาลงพ้ืนที่
ศึกษาบริบทชุมชน การด าเนินงานของโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลมหาชัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนต าบล 

 

 

 


