
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) รอบ 12 เดือน 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบุเหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สกอ. 2.2 

IQA 
(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรจัด
กิจกรรม/โครงการอบรม
ทักษะด้านใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิเช่น การ
ใช้แบบฟอร์มทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกับ
การร่างค าฟ้อง ค าให้การ 
และกระบวนการ
ยุติธรรมทางเทคโนโลยี 

- ด าเนินโครงการอบรม
ทักษะด้านใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิเช่น 
การใช้แบบฟอร์มทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เก่ียวกับ
การร่างค าฟ้อง 
ค าให้การ และ
กระบวนการยุติธรรม
ทางเทคโนโลยี 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

17,000 - สาขาวิชาจัดโครงการอบรมทักษะด้านใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกับการร่างค าฟ้อง 
ค าให้การ ในวันที่ 7 ส.ค. 62 ให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ 2 จ านวน 20 คน 

 

 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบุเหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สกอ. 3.2 

IQA 
(หลักสูตร) 

- ควรเพิ่มกิจกรรมและ
โครงการศึกษาดูงานใน
หลักสูตร 

- สอดแทรกกิจกรรม
ศึกษาดูงานใน
โครงการส่งเสริม
ทักษะในการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21  

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

17,000 - สาขาวิชาจัดโครงการอบรมทักษะด้านใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกับการร่างค าฟ้อง 
ค าให้การ ในวันที่ 7 ส.ค. 62 ให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ 2 จ านวน 20 คน โดยศึกษาดู
งานที่ศาลจังหวัดนครพนม  

 
 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบุเหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
- ในวันที่ 29 ม.ค. 63 จะน านักศึกษาไปศึกษา
ดูงานที่ศาลปกครองอุดรธานี ในโครงการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง ซ่ึงอยู่
ระหว่างด าเนินการขออนุมัติโครงการ 

สกอ. 3.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- ควรเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะในการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

- สอดแทรกกิจกรรม
ในโครงการส่งเสริม
ทักษะในการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

17,000 - สาขาวิชาจัดโครงการอบรมทักษะด้านใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เก่ียวกับการร่างค าฟ้อง 
ค าให้การ ในวันที่ 7 ส.ค. 62 ให้แก่นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 และ 2 จ านวน 20 คน 

- ในวันที่ 7 ส.ค. 62 ผู้พิพากษาศาลจังหวัด
นครพนม ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 
4 เรื่องภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ใน
โครงการอบรมทักษะด้านใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ในวันที่ 8 ส.ค. 62 ผูพ้ิพากษาศาลจังหวัด
นครพนม ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 
4 เรื่อง การค านวณคุณทรัพย์ในการอุทธรณ์
ตามกฎหมาย ป.ว.พิ มาตรา 224  

 

 

 

 

 



องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบุเหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 4.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรมี
แผนพัฒนาอาจารย์ใน
การศึกษาต่อและเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม 

- จัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์ในการศึกษา
ต่อและเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

- - จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เรียบร้อย 
- อ.บุญเลิศ โพธ์ิข า ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการ
พิจารณา 

 

สกอ. 4.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรสนับสนุน
ให้อาจารย์แต่ละท่านท า
ผลงานทางวิชาการ 

- จัดท าโครงการ
สนับสนุนให้อาจารย์
แต่ละท่านท าผลงาน
ทางวิชาการ 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

- - อ.เจษฎา ไชยตา ได้รับทุนการเขียนต าราและ
อยู่ระหว่างด าเนินการ และ อ.ประพัฒน์พงษ์ 
ปรีชา ได้รับทุนวิจัย และอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
- อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยทางสังคมศาสตร์
แบบผสม Mixed Method for Social 
Science Research ณ ห้องปัญญาวี คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 9-11 มีนาคม 2563 โดย วิทยากร 
รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สาขาวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วม สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ได้แก่ 
1. นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์ 
2. นางสาวชไมพร ไทยด ารงเดช 
3. นายณัฐภณ อันชัน 
4. นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 
5. นายเจษฎา ไชยตา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จะ
ด าเนินการในเดือนพ.ค. 63 ซ่ึงอยู่ระหว่าง
ติดต่อวิทยากร และเกิดเหตุกาณ์โควิด19  
ท าให้ชะลอการจัดโครงการ 
 

 



องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบุเหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 5.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- เตรยีมร่างหลักสูตร
ใหม่ให้เป็นไปตาม มคอ.
1 ที่ประกาศใช้ให้ทัน
ภายในปีการศึกษา 
2563 

- ร่างหลักสูตรใหม่ให้
เป็นไปตาม มคอ.1 ที่
ประกาศใช้ให้ทัน
ภายในปีการศึกษา 
2563 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

50,000 - ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่แทน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเดิมซ่ึงลาออกไปเรียบร้อย
แล้ว ในส่วนเล่มหลักสูตรอยู่ระหว่างการปรับปรุง
เพื่อน าเสนอต่อสภาวิชาการ 

 

 

สกอ. 5.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วยการ
เรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

- จัดรูปแบบการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและ
ใช้เทคโนโลยีมาช่วย
การเรียนรู้ให้มาก
ยิ่งขึ้น 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

- - อ.เจษฎา ไชยตา จัดการเรียนการสอนโดยให้
นักศึกษาสืบหาตัวบทกฎหมายจากโทรศัพท์มือถือ   

 

สกอ. 5.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- พิจารณาเกณฑ์การวัด
และประเมินผลให้มีการ
สอบเก็บคะแนนกลาง
ภาคและเพิ่มเกณฑ์การ
วัดและประเมินผลที่
สะท้อนมาตรฐานการ
เรียนรู้ในทุกด้าน 

- ด าเนินการพิจารณา
จัดท าเกณฑ์การวัด
และประเมินผลให้มี
การสอบเก็บคะแนน
กลางภาคและเพิ่ม
เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้ใน
ทุกด้าน 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

- - สาขาวิชาจัดประชุมก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ในทุก
ด้านเช่น ตอบถูกตรงค าถามแต่ไม่มีเหตุผล ได้ 1 
คะแนน เป็นต้น  

 



องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบุเหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 6.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- ควรมีโปรแกรมการ
สืบค้นค าพิพากษาศาล   
ฏีกาและ E-book ที่
เก่ียวกับกฎหมายต่าง ๆ 

- น าเรื่องเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาในการ
จัดหาโปรแกรมสืบค้น
ค าพิพากษาศาลฎีกา
และE-book ที่
เก่ียวกับกฎหมาย
ต่างๆ 

มิ.ย. 62 – 
พ.ค. 63 

- - สาขาวิชาได้มีการน าเสนอให้มีโปรแกรมสืบค้น
ค าพิพากษาศาลฎีกา และ  E-book ที่เก่ียวกับ
กฎหมายต่างๆ เสนอต่อผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว 
และเว๊บไซด์ของศาลฏีกาและศาลปกครองสูงสุด
นักศึกษาสามารถสืบค้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

  


