
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) รอบ 12 เดือน (มิถุนายน 2564 – พฤษภาคม 2565)  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 1.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรมีผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนที่
สามารถบริการวิชาการ
ได้ 

- สาขาวิชามีรายวิชา
สัมมนากฎหมายเพ่ือฝึก
ให้นักศึกษาร่วมกับ
อาจารย์พัฒนาการ
เขียนบทความทาง
วิชาการและงานวิจัย 

ธ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

- - สาขาวิชาก าหนดรายวิชาสัมมนากฎหมาย
เพ่ือฝึกให้นักศึกษาร่วมกับอาจารย์พัฒนาการ
เขียนบทความทางวิชาการและงานวิจัย        
ในปีการศึกษา 2/2564 

 

สกอ. 1.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรมีแผนรับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือทดแทน
อาจารย์ที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปี2564 และ
จ านวนการท างานที่
เพ่ิมข้ึนโดยค านึงถึง
คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ

- ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะได้มีการจัดสรร
อัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ ประเภท
งบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน 2 อัตรา และ
พนักงานตามสัญญา 
จ านวน 1 อัตรา และ
พนักงานตามพันธกิจ 
จ านวน 1 อัตรา 

ต.ค. 64  - - สาขาวิชาได้รับจัดสรรอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประเภทงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 2 อัตรา และได้รับรายงานตัว
อาจารย์ใหม่ ในเดือนเมษายน 2565 เรียบร้อย
แล้ว ในส่วนพนักงานตามสัญญา จ านวน 1 
อัตรา และพนักงานตามพันธกิจ จ านวน 1 
อัตรา อยู่ระหว่างรอประกาศรับสมัครต่อไป 

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 
และสภาวิชาชีพ 

สกอ. 1.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรควรร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 

- สาขาวิชาจัดประชุม
วิเคราะห์ปัญหาและหา
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพหลักสูตร 

มิ.ย. – 
ส.ค. 64 

- - สาขาวิชาได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาและ
หาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในที่
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรประเด็น
รายวิชาท่ีทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สกอ. 2.2 

IQA 
(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตวิเคราะห์
เพ่ือวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

- สาขาวิชาจัดประชุม
พิจารณาผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
วิเคราะห์เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงต่อไป 

ธ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

- - สาขาวิชาได้รับผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตจากงานทะเบียนและ
ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้มีการเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย และ
สาขาวิชาวางแผนปรับปรุงเปิดสอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ในปี
การศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่ส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ 

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สกอ. 2.2 

IQA 
(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรใช้ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและ
แจ้งข่าวศิษย์เก่า เพ่ือ
แนะน าช่องทางการ
ท างาน 

- สาขาวิชาจัดท าเพจ
เฟสบุ๊คของสาขาวิชา
เพ่ือแจ้งข่าวศิษย์เก่า 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ถึง
ช่องทางการท างาน
และแนวทาง
การศึกษาต่อ 

ส.ค. 64 -  - สาขาวิชาแจ้งข่าวศิษย์เก่า เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการท างานและ
แนวทางการศึกษาต่อในเพจเฟสบุ๊คนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 3.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรวางแผน
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาในเรื่องการ
เขียนตอบข้อสอบต่อภาค
การศึกษา 

- สาขาวิชามอบหมาย
อาจารย์ในรายวิชา
การให้เหตุผลทาง
กฎหมายเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาใน
เรื่องการเขียนตอบ
ข้อสอบต่อภาค
การศึกษา 

มิ.ย. – 
ต.ค. 64 

- - อ.สุรศักด์ิ แสนพรหม ได้สอนวิธีการเขียน
ตอบข้อสอบในรายวิชาการให้เหตุผลทาง
กฎหมาย นอกจากน้ีอาจารย์ผู้สอนทุกคนได้
เน้นย้ าการเขียนตอบข้อสอบทุกวิชา ในภาค
การศึกษา 1/2564    

 

สกอ. 3.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี

- สาขาวิชาจัดประชุม
เพ่ือก าหนดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใน

ส.ค. – 
ต.ค. 64 

- - สาขาวิชามีการวางแผนก าหนดกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาในแต่ละชั้นปี ดังน้ี  

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
เพ่ือวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ให้เหมาะสมและมี
คุณภาพตามเป้าหมายที่
หลักสูตรก าหนด 

แผนปฏิบัติราชการ
ของสาขาวิชา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

- ชั้นปีที่ 1 โครงการวันรพีและเสริมทักษะใน
ศตวรรษ 21 
- ชั้นปีที่ 2 โครงการอบรมกฎหมายตามเกณฑ์
สภาวิชาชีพกฎหมาย 
- ชั้นปีที่ 3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กฎหมายและเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่
ประสบการณจ์ริง 
- ชั้นปีที่ 4 โครงการปจัฉิมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา 

สกอ. 3.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- การจัดกิจกรรมควรท า
การก าหนดวัตถุประสงค์
ให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่ต้องการและ
วัดผลหลังเสรจ็สิ้น
กิจกรรม 

- สาขาวิชาน าเรื่องเข้า
ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่ต้องการและ
วัดผลหลังเสรจ็สิ้น
กิจกรรม 

ส.ค. – 
ต.ค. 64 

- - สาขาวิชาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมใหส้อดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
ต้องการและวัดผลหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เรียบร้อยแล้ว 

 

 

 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 

ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 
หากยังไม่ด าเนินการ 

สกอ. 4.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรจัดท า
แผนบริหารโดย
มอบหมายบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่ละท่านให้
ชัดเจนและจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
การท าต าแหน่งวิชาการ 
การจัดท าผลงาน
วิชาการ เป็นต้น 

- สาขาวิชาจัดท า
แผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายบุคคล โดย
มอบหมายบทบาท
หน้าท่ีของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แต่ละท่านให้ชัดเจน 

ก.ค. – 
ต.ค. 64 

- - สาขาวิชาจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายบคุคลส่งใหง้าน
บุคลากรรวบรวมเรียบร้อยแล้ว 

 

สกอ. 4.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรวางแผน
ติดตาม ตรวจสอบการ
พัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
โดยสนับสนุน ส่งเสริม 
และติดตามการท าวิจัย
และตีพิมพ์ผลงาน

- สาขาวิชาจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือติดตาม 
ตรวจสอบการพัฒนา
อาจารย์ และติดตาม
การท าวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ และ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

พ.ย. 64 – 
ม.ค. 65 

- - สาขาวิชาจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการพัฒนา
อาจารย์ และติดตามการท าวิจัยและตีพิมพ์
ผลงานวิชาการ และต าแหน่งทางวิชาการ
เรียบร้อยแล้ว โดย อ.เจษฎา อ.ประพัฒนพงศ์ 
อ.ณัฐภณ มีผลงานวิจัยร่วมกัน จ านวน 3 เรื่อง 
และ อ.กษมา มีบทความวิชาการ จ านวน        
1 เรื่อง 

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
วิชาการ และต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
สกอ. 5.1 

IQA 
(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรเน้นให้
อาจารย์ผู้สอนให้
ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงสาระรายวิชา 
โดยการปรับปรงุควรให้มี
ความเหมาะสม
สอดคล้องกับสงัคม และ
ตรงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย เช่น ผู้ใช้
บัณฑิต นักศึกษา เป็นต้น 

- สาขาวิชาจัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรเพ่ือ
หารือถึงความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสียในการ
ปรับปรุงสาระ
รายวิชาของรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

ส.ค. – 
ต.ค. 64 

- - สาขาวิชาได้ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และนักศึกษา ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และได้
ปรับปรุงสาระของรายวิชาตามข้อเสนอแนะ   
ซึ่งได้ปรับปรงุ มคอ.2 และได้ก าหนดสาระ
รายวิชาให้สอดคล้องกับสงัคมเรียบร้อยแล้ว 

 

สกอ. 5.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรวางแผน
การบูรณาการ การเรียน
การสอนให้ครอบคลุมทั้ง 
3 ประเด็น (วิจัย, บริการ
วิชาการ, ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) ทุกภาค

- สาขาวิชา
ด าเนินการทบทวน 
มคอ.3 ในรายวิชา
ต่างๆ ให้มีบูรณาการ
การเรียนการสอนให้

ส.ค. – 
ธ.ค. 64 

- - สาขาวิชาด าเนินการทบทวน มคอ.3 ใน
รายวิชาต่างๆ ให้มีบูรณาการการเรียนการสอน
ให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น 

 



หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพฒันา ระยะเวลา งบประมาณ รายงานความก้าวหน้า 
ผลการด าเนินงาน หรือ ระบเุหตุผล 

หากยังไม่ด าเนินการ 
การศึกษาว่ามีวิชา
อะไรบ้างและระบุใน 
มคอ.3 ให้ชัดเจน 

ครอบคลุมทั้ง 3 
ประเด็น 

สกอ. 5.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- หลักสูตรควรเลือก
รายวิชาท่ีมีปัญหามาทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิและทุก
ภาคการศึกษา 

- สาขาวิชาร่วมกัน
วิเคราะห์รายวิชาท่ีมี
ปัญหาเพ่ือน ามาทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทุก
ภาคการศึกษา 

พ.ย. 64 – 
พ.ค. 65 

- - สาขาวิชาได้ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 

 

  


