
กลุ่มงาน     ส่งเสริมวิชาการ       
เป้าประสงค์  มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2557    
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 22 ระบุ
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และ
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -2565) โครงสร้าง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษาครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงเนื้อหาสาระและโครงสร้างทางกายภาพที่ส าคัญมี 
4 ประการ คือ โครงสร้างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบันและอนาคต  
สังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้  ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้  

ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรอง
มาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา โดยก าหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์น านโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาชั้นน า เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” และพันธกิจ “จัดการศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง”  ดังนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพหลักสูตร 2) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และ 3) กิจกรรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพสหกิจศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
2. ส่งเสริมติดตามการจัดท ามคอ.7  
3. พัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่น 
4. พัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
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6. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ Active Learning   
7. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
8. ส่งเสริมประสิทธิภาพสหกิจศึกษา 

 

เป้าหมาย 
1. อาจารย์ 250 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน 

TQF 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 120 คน เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7  
3. หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง จ านวน 5 หลักสูตร 
4. มีหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. อาจารย์ใหม่ 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
6. อาจารย์ 100 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning 
7. มีตารางเรียน-ตารางสอบเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 

ต้นฉบับ 
8. อาจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษา 

 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม พ.ศ.2556 –  กันยายน พ.ศ.2557  
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2556 
2 วางแผนด าเนินการ ตุลาคม 2556 - พฤศจิกายน 2556 
3 ด าเนินการจัดกิจกรรม  พฤศจิกายน 2556 - สิงหาคม 2557  
4 ประเมินการจัดกิจกรรม  สิงหาคม 2557 -  กันยายน 2557 
5 สรุปและรายงานผล กันยายน 2557 

 

งบประมาณ รวม 880,000 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 57-00-MR-06 เป็นเงินทั้งสิ้น 704,291 บาท 
จ าแนกตามหมวดเงินดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบด าเนินการ/งบแผ่นดิน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร     
1. ส่งเสริมการจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7       
    1.1 ประชุมปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3, 
4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

26,100 60,610 37,842 124,552 

    1.2 ประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 9,600 14,100 92,196.5 115,896.50 
2. การพัฒนาหลักสูตร     
    2.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
ตามความต้องการของท้องถิ่น 

- - 99,815.60 99,815.60 
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กิจกรรม 
งบด าเนินการ/งบแผ่นดิน 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

    2.2 พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   16,800 22,221.25 51,880 90,901.25 
3. ประสานงานการด าเนินงานหลักสูตร - 1,040 25,426.90 26,466.90 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน     
4. อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ 
TQF 

3,900 2,850 20,281 27,031 

5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active 
Learning 

- 2,500 5,405 7,905 

6. จัดท าตารางเรียน-ตารางสอบเพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

15,750 - 42,051 57,801 

สหกิจศึกษา 14,400 118,912 20,610 153,922 
รวม 86,500 222,233 395,508 704,291 

   (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 

ผลการด าเนินโครงการ 
1. ส่งเสริมการจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 
1.1 การประชุมปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

1.1.1 การวางแผนด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ วางแผนด าเนินโครงการดังนี้ 
1) ประสานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ กับอาจารย์คณะต่าง ๆ  โดยส านักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดท า มคอ.3, 
4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ปีงบประมาณ 2557    มีอาจารย์
จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 162 คน และก าหนดวันประชุมฯ  วันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 ณ 
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  2) ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม และรองศาสตราจารย์กอบกุล ปราบประชา  

 1.1.2 การด าเนินการจัดกิจกรรม 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2556 เวลา 8:00-17:00 น. 
ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม และรอง
ศาสตราจารย์กอบกุล ปราบประชา อภิปรายการจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้ 

1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
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2) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3) การรายงานผลการด าเนินการายวิชาของผู้สอน (มคอ.5) ที่มีความเชื่อมโยงกับ มคอ.3 
และการวิเคราะห์ผลการรายงานของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4) การรวบรวมข้อมูลและเทคนิคการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือ
รองรับการตรวจประเมิน 

5) การวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

6) การนิเทศ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 และ มคอ.6 
  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 162  คน  ดังตารางที ่1  

ตารางที ่1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เข้ารับการประชุม มคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 
1. ครุศาสตร์ 25 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 
3. วิทยาการจัดการ 25 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  31 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 8 

รวม 162 
  

1.1.3  การติดตามประเมินผล  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการประชุมฯ ในภาพรวมปรากฏผล 
ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49  ความหมาย  มาก 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49  ความหมาย  น้อย 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49  ความหมาย  น้อยที่สุด 
 

ตารางที ่2  ประเมินผลการประชุมมคอ.3-7ฯ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการประชุมเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 4.22 0.524 มาก 
2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 4.25 0.560 มาก 
3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชัดเจนรวดเร็ว 4.01 0.787 มาก 
4. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ 4.51 0.654 มากที่สุด 

5. สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม 4.56 0.500 มากที่สุด 

6. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัย พรอ้มใช้งาน 4.35 0.636 มาก 
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ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
7 ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 4.06 0.677 มาก 
8 ก่อนการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและการ

จัดท ามคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
3.15 0.980 ปานกลาง 

9. หลังการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและการ
จัดท ามคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

4.14 0.611 มาก 

10. ความมั่นใจในการน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการบริหารหลักสูตร
และการจัดท ามคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

4.14 0.670 มาก 

11. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.69 0.491 มากที่สุด 
12. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ 

เป็นมิตร และเหมาะสม 
4.54 0.549 มากที่สุด 

13. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ และเหมาะสม 4.56 0.524 มากที่สุด 
 

จากตารางที ่ 2 ผลประเมินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและการจัดท ามคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF ก่อน
การอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 3.15) และเมื่อผ่านการอบรม เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจใน
การน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการบริหารหลักสูตรและจัดท ามคอ.3-7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF เพ่ิมขึ้นอยู่
ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.69) และเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.51) 

ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯและบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าสถานที่จัด
ประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมและเจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ และเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  
= 4.56)  รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.54)  นอกจากนี้ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัยพร้อมใช้
งาน การประชุมด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม และกระบวนการและขั้นตอนการจัดการประชุม
เป็นระบบมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35, x  = 4.25 และ x  = 4.22 ตามล าดับ)   

 1.1.4  การปรับปรุงแก้ไข  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ไปปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ควรจัดการอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ มคอ.3-7 ก่อนเปิดภาคเรียนเพราะเห็นว่ามีประโยชน์
ในการบริหารหลักสูตรเพ่ือรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

1.2 ประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7  
1.2.1 ประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 1  

1.2.1.1 การวางแผนด าเนินการ มหาวิทยาลัย วางแผนด าเนินโครงการดังนี้ 
1) ประสานการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

บริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร   โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7  มีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วม
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โครงการจ านวน 111 คน และก าหนดวันประชุมฯ  วันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   2) ท าบันทึกข้อความเชิญวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

   1.2.1.2 การด าเนินการจัดกจิกรรม 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 1 

ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 
เป็นวิทยากร มีเนื้อหาดังนี้ 

1) การด าเนินการหลักสูตรประจ าภาคการศึกษา ตามตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

2) การจัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร มคอ.7 
3) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
4) เกณฑ์การประเมินประจ าปีและเอกสารหลักฐาน 
5) แบบการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา 
  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 111 คน  ดังตารางที่ 3  

ตารางท่ี 3  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เข้ารับการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 1  
คณะ จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 17 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23 
3. วิทยาการจัดการ 19 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  21 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 12 

รวม 111 
  

1.2.1.3  การติดตามประเมินผล  
       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการประชุมฯ ในภาพรวม
ปรากฏผล ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49  ความหมาย  มาก 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49  ความหมาย  น้อย 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49  ความหมาย  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4  ประเมินผลการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 1 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  

ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการประชุมเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 3.73 0.706 มาก 
2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 3.95 0.662 มาก 
3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชัดเจนรวดเร็ว 3.71 0.812 มาก 
4. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ 3.94 0.685  มาก 

5. สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม 4.05 0.739  มาก 

6. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัย พรอ้มใช้งาน 4.07 0.676 มาก 
7. ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 3.88 0.653 มาก 
8. ก่อนการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบ

มาตรฐาน TQF 
3.26 0.761 ปานกลาง 

9. หลังการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐาน TQF 

3.86 0.766 มาก 

10. ความมั่นใจในการน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการจัดท ามคอ.7 
ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

3.71 0.749 มาก 

11. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้

3.90 0.723 มาก 

12. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ 
เป็นมิตร และแต่งกายสุภาพเหมาะสม 

4.02 0.688 มาก 

  จากตารางที่ 4 ผลประเมินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า
ก่อนการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF อยู่ในระดับปานกลาง     ( x  
= 3.26) และมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมและความมั่นใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF อยู่
ในระดับมาก ( x  = 3.81 และ x  = 3.71 ตามล าดับ)  นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.90) และเนื้อหาสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.94) 

ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯและบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าการประชุม
มีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีมาตรฐานและทันสมัยพร้อมใช้งาน สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม และ
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.07, x  = 4.05 และ x  = 4.02 ตามล าดับ)   

  1.2.1.4  การปรับปรุงแก้ไข  
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ ไปปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ควรจัดโต๊ะในการประชุมเพ่ือสะดวกในการบันทึกการบรรยายของวิทยากร 
 

1.2.2 ประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 2  
1.2.2.1 การวางแผนด าเนินการ มหาวิทยาลัย วางแผนด าเนินโครงการดังนี้ 

1) ประสานการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 2 กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร   โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 1 และอาจารย์ผู้สนใจ โดยมี
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อาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 118 คน และก าหนดวันประชุมฯ วันที่ 29 สิงหาคม 
2557 ณ ห้องประชุม 812 (ร่มพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   2) ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ รองศาสตราจารย์ เจียมจิต 
แสงสุวรรณ และคุณรุสดี แวดือรามัน จากบริษัท เรียล โซลูชั่น จ ากัด 

   1.2.2.2 การด าเนินการจัดกจิกรรม 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 2 

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 8:00-17:30 น. ณ ห้องประชุม 812 (ร่มพะยอม) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ รองศาสตราจารย์ เจียมจิต แสง
สุวรรณ และคุณรุสดี แวดือรามันจากบริษัท เรียล โซลูชั่น จ ากัด อภิปรายการจัดท า มคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้ 

1) การเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
2) การวิเคราะห์ มคอ.7 และการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  
3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
4) การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 118 คน ดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้เข้ารับการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 2  
คณะ จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 24 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 
3. วิทยาการจัดการ 14 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  19 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 10 

รวม 118 
  

1.2.2.3  การติดตามประเมินผล  
       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการประชุมฯ ในภาพรวม
ปรากฏผล ดังแสดงในตารางที่ 6 ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49  ความหมาย  มาก 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49  ความหมาย  น้อย 
    ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49  ความหมาย  น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 6  ประเมินผลการประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 ครั้งที่ 2 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  

ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการประชุมเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 3.89 0.725 มาก 
2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 3.85 0.794 มาก 
3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชัดเจนรวดเร็ว 3.91 0.791 มาก 
4. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ 3.87 0.761  มาก 

5. สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม 4.21 0.769  มาก 

6. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัย พรอ้มใช้งาน 4.26 0.655 มาก 
7. ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 4.15 0.744 มาก 
8. ก่อนการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2.85 1.008 ปานกลาง 

9. หลังการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ 

3.85 0.818 มาก 

10. ความมั่นใจในการน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการจัดท ามคอ.7 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.66 0.854 มาก 

11. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.17 0.700 มาก 
 11.1 การเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 4.09 0.766 มาก 
 11.2 การวิเคราะห์ มคอ.7 และการรายงานผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  4.09 0.687 มาก 
 11.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 4.00 0.832 มาก 
 11.4 การด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 4.04 0.831 มาก 

12. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ 
เป็นมิตร และเหมาะสม 

4.42 0.570 มาก 

13 เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ และเหมาะสม 4.45 0.748 มาก 
 

   จากตารางที่ 6 ผลประเมินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่
เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF ก่อนการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง     
( x  = 2.85) และมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมและความมั่นใจในการจัดท ามคอ.7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.85 และ x  = 3.66 ตามล าดับ)  นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.17) และเนื้อหาสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.87) 

ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯและบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า
เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.45) รองลงมา เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตรและเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.42)   นอกจากนี้ การประชุม
มีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีมาตรฐานและทันสมัยพร้อมใช้งาน สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม และ
การบริหารจัดการอาหารว่างและอาหารกลางวัน มีความเหมาะสมในอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.26, x  = 4.21 
และ x  = 4.15 ตามล าดับ)   
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  1.2.2.4 การปรับปรุงแก้ไข  
   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ ไปปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ควรจัดอบรมในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือไม่ให้กระทยต่อการเรียนการสอน 
และควรจัดอบรมการเขียน มคอ.3-7 เชิงปฏิบัติการเป็บแบบกิจกรรมกลุ่มตามศาสตร์หรือสาขาวิชาเฉพาะ 
 

2. การพัฒนาหลักสูตร 
2.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่น 

2.1.1  การวางแผน  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานคณะโดยจัดท าบันทึกข้อความ เรื่องการ

พัฒนาหลักสูตรใหม/่ปรับปรุง ระดับปริญญาตรีตามความต้องการของท้องถิ่น โดยให้คณะด าเนินการพิจารณา
และเสนอหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น จ านวน 1 หลักสูตร/คณะ 

2.1.2  การด าเนินการ 
1) ประสานคณะส่งรายชื่อหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ระดับปริญญาตรี ตามความต้องการของ

ท้องถิ่น โดยมีหลักสูตร  
2) มีหลักสูตรเข้าร่วมโครงการจ านวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนา

มัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม/่ปรับปรุง ด าเนินการโครงการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ส่งโครงการและหลักฐานการเบิกจ่ายมายัง

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการการพัฒนาหลักสูตร

ใหม่/ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่น  

2.1.3  การติดตามประเมินผล 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

2.1.4  การปรับปรุงแก้ไข 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2557 ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ครบจ านวน 5 หลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่ครบ 5 คนและคุณวุฒิไม่
ตรงตามข้อก าหนดการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
2.2 การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.2.1  การวางแผน  
1) ประสานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กับอาจารย์คณะต่าง ๆ  โดย

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม
วิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 67 คน และ
ก าหนดวันประชุมฯ  วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
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  2) ท าหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง  ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์     
ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล และรศ.เจียมจิต  แสงสุวรรณ เป็นวิทยากร  

 2.2.2 การด าเนินการจัดกิจกรรม 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จัดประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 8:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดมีหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง           
ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์  ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล และรศ.เจียมจิต  แสงสุวรรณ เป็นวิทยากร เสวนา
วิชาการ “GE กับทิศทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต” และการปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มดังนี ้

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ดร.ผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์) 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (รศ.ดร.ประจักษ์ สายแสง) 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ผศ.ดร.ประเสริฐ  จริยานุกูล) 
4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (รศ.เจียมจิต  แสงสุวรรณ) 

 

  มีอาจารย์เข้าร่วมการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ทั้งสิ้น 67 คน  ดังตารางที่ 7  

ตารางท่ี 7  จ านวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมรับการวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
คณะ จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 10 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26 
3. วิทยาการจัดการ 8 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  11 

รวม 67 
 

2.2.3  การติดตามประเมินผล 
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

2.2.4  การปรับปรุงแก้ไข 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้มี

การพัฒนากรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 เพ่ือจัดท าเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ส าหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับอุดมศึกษา จึงปรับแก้หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและผลการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นใหม่   
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3. ประสานงานการด าเนินงานหลักสูตร 
3.1 การวางแผน  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการด าเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ การประสานการด าเนินงานหลักสูตรส่ง สกอ.ภายใน 30 วัน หลังผ่านการพิจารณาจากสภา
มหาวิทยาลัย การจัดท าเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
ทุก 5 ป ี 

 

3.2 การด าเนินการ 
3.2.1 การประสานส่งหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.ภายใน 30 วัน  
3.2.2 การประสานส่งสมอ.08 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.ภายใน 30 วัน 
3.2.3 การจัดท าเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุง 
3.2.4 การจัดท าเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559 รอบระยะเวลา 5 ปี 
3.2.5 การจัดท าเอกสารเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
3.2.6 การจัดท าเอกสารเผยแพร่การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3.2.7 การจัดท าแบบฟอร์ม มคอ.3-7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และเผยแพร่ 

3.3 การติดตามประเมินผล 
การพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.4  การปรับปรุงแก้ไข 
 การปรับปรุงฐานข้อมูลเอกสารเผยแพร่การพัฒนาและบริหารหลักสูตร การจัดท าฐานข้อมูลมคอ.3-7 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4. อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF  
4.1 การวางแผน  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวางแผนด าเนินกิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่ ดังนี้ 
 4.1.1 จัดท าเอกสารที่ใช้ในการอบรม  
          ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปรบัปรุงเอกสารเพ่ือใช้ในการอบรมอาจารย์ใหม่ คือ 

1) คู่มืออาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยปรับปรุงข้อมูลคณาจารย์ หลักสูตรที่เปิด
สอน จ านวนนักศึกษา แบบฟอร์ม มคอ.3-7 เพ่ิมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เป็นปัจจุบัน ฯ เช่น 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัยหรือดูงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจ า พ.ศ.2555 ประกาศ ฯว่าด้วยการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ส าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2555 นอกจากนี้ยังเพ่ิม ประกาศฯ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาจ้าง วิธีการท าสัญญาจ้าง
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2555 
     2) คู่มือการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต Version 4.0 โดยปรับปรุงต้นฉบับจากปีที่แล้วให้ชัดเจน 
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 4.1.2  เชิญวิทยากร  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บันทึกข้อความเชิญวิทยากร คือ  

1) เชิญ คุณมงคล แพทองค า หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นวิทยากร เรื่อง การกรอกผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 9:30-
12:00 น. ณ ห้อง 14804 ชั้น 8 อาคาร 14   

2) เชิญอาจารย์ อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากร เรื่อง นโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 6 
สิงหาคม 2557 เวลา 13:30-14:30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 

3) เชิญ อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
วิทยากร เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 14:30-17:30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14   
 4.1.3 ประสานการอบรมอาจารย์ใหม่กับคณะต่าง ๆ  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าบันทึกข้อความประสานการอบรมอาจารย์ใหม่ 
โดยคณะต่าง ๆ ส่งรายชื่ออาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม ตามก าหนดวันเวลา ที่แจ้ง  
4.2 การด าเนินการ  

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมอาจารย์ใหม่ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 9:00-
17:30 น. ณ ห้อง 14804 ชั้น 8 อาคาร 14 และห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยมี
เนื้อหาและวิทยากร ดังนี้ 

1) การกรอกผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต  โดยคุณมงคล แพทองค า  หัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2) นโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   โดย อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอด
อาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
3) การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดย อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

  มีอาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 16  คน  ดังตารางที่ 8  
ตารางท่ี 8 จ านวนอาจารย์ใหม่ผู้เข้ารับการอบรม 

คณะ จ านวน (คน) 
1. ครุศาสตร์ 5 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
3. วิทยาการจัดการ 6 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 

รวม 16 
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4.3 การติดตามประเมินผล  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการอบรมฯ ในภาพรวมปรากฏผลดังตารางที่ 9  

   ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49  ความหมาย  มาก 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49  ความหมาย  น้อย 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49  ความหมาย  น้อยที่สุด 

ตารางท่ี 9  ประเมินการอบรมอาจารย์ใหม่  

ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

1. ความรู้ความเข้าใจในการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต 4.36 0.633 มาก 

2. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

4.43 0.514 มาก 

3. ความเหมาะสมของสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 4.43 0.646 มาก 

4. ความเหมาะสมของเอกสารการอบรม 4.29 0.726 มาก 

5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม 3.57 1.016 มาก 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรม 4.43 0.646 มาก 

7. ความเหมาะสมของการบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง 4.07 0.730 มาก 

8. ความมั่นใจในการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการส่งผลการเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต 

4.14 0.535 มาก 

9. ความมั่นใจในการน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
แบบใฝ่รู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

4.29 0.611 มาก 

  

จากตารางที่ 9 ผลประเมินการอบรมอาจารย์ใหม่ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 5 ด้าน และการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.43 และ x  
= 4.36 ตามล าดับ) และมีความมั่นใจในการน าความรู้ไปใช้จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 5 ด้าน และการส่งผลการเรียนทาง
อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29 และ x  = 4.14 ตามล าดับ)   
 

4.4 การปรับปรุงแก้ไข  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมอาจารย์ใหม่ไป
ปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ควรจัดอบรมก่อนเปิดภาคเรียนและมีระยะเวลาในการอบรมมากกว่านี้ 
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5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning 
5.1 การวางแผน  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการจัดส่งบันทึกข้อความเรื่อง ตัวแทนน าเสนอผลการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝ่รู้ Active Learning คณะละ 2 คน น าเสนอในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 
ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา 13:00-16:00 น. โดยคณะด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ที่มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือเป็นตัวแทนมาน าเสนอแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ Active Learning 

5.2 การด าเนินการ 
5.2.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning ใน

วันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ Active Learning ทั้งสิ้น 110  คน  และมีตัวแทนคณะละ 2 คน น าเสนอหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1) อาจารย์นพดล  ชุ่มอินทร์ เรื่อง หลักการผลิตพืช 
2) อาจารย์ ดร.ศรัณยา  เพ็งผล เรื่อง Active Teaching for Active Learning on 

Postharvest Technology 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3) อาจารย์พีรพัฒน์ ค าเกิด เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว 
คิดคู่ ร่วมกันคิด เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา ที่มี ต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน
รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

4) อาจารย์ ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ เรื่อง Active Learning : case study in 
Microbiology and Parasitology 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5) อาจารย์ฐิติรัตน์ รักษาศรี เรื่อง The Active Learning in English for 

Communication Subject 2310102 
6) อาจารย์วิลุบล สินธุมาลย์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้รายวิชาวิถีโลกและวิถีไทย 

คณะครุศาสตร์ 
7) อาจารย์ดวงใจ พุทธเษม เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือ (Cooperative Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับครู 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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8) อาจารย์เยาวเรศ ภักดีจิตร เรื่อง ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานในการ
เรียนรายวิชา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 คณะวิทยาการจัดการ 
9) อาจารย์วิไลลักษณา สร้อยคีรี   เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนโดยกระบวนการ Active 

Learning วิชาเศรษฐกิจ  ประเทศไทย (3502201)  
10) อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ในการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (3242101) ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 

5.3 การติดตามประเมินผล 
อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ Active Learning มากขึ้น   

 

5.4 การปรับปรุงแก้ไข 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไป
ปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ควรจัดการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเข้าร่วมสังเกตการสอนในชั้นเรียนจริง 
 

6. กิจกรรมจัดท าตารางเรียน-ตารางสอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
6.1 การวางแผน  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการจัดส่งบันทึกข้อความเรื่องจัดท าแผนการเรียนนักศึกษาเข้าใหม่ส่งคณะ  
บันทึกแผนการเรียนลงโปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอบ 
 

6.2 การด าเนินการ 
2.1 ส ารวจแผนการเรียน 
2.2 พิมพ์ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
2.3 ส่งรายวิชาตามข้อ 2 ไปที่คณะที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดผู้สอน 
2.4 บันทึกข้อมูลกลุ่มเรียนและชื่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดตารางเรียน 
2.5 จัดตารางเรียน  ตารางสอน  และจัดพิมพ์ 

 

6.3  การประเมินผล 
 3.1  มีรูปเล่มตารางเรียน ตารางสอน  
 3.2. ข้อมูลตารางเรียน ตารางสอน ถูกต้อง 
 3.3. ประกาศข้อมูลตารางเรียน ตารางสอน หน้า เว็บไซต์  

 

6.4  การปรับปรุงแก้ไข 
 กลุ่มงานส่งเสริม จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข เรื่องความถูกต้อง - รวดเร็วในการด าเนินการจัดท าตารางเรียน ตารางสอน  ความมั่นใจในการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป  



 17 

 

7. ส่งเสริมประสิทธิภาพสหกิจศึกษา 
7.1 การเข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษา 

7.1.1  การอบรมคณาจาย์นิเทศสหกิจศึกษา  
รายชื่อคณาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “คณาจาย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 16 วันที่ 

5-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย   
 1) อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2) อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 3) อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 4) อาจารย์พรพรรณ  จิอู๋  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

5) อาจารย์สิรภัทร  สิริบรรสพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6) อาจารย์พิมกัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7) อาจารย์ธิดากุล  บุญรักษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8) อาจารย์ชนันท์ทิพย์ จันทรโสภา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

7.1.2  การอบรมการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ 
รายชื่อคณาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 1 วันที่ 

20-21 มกราคม พ.ศ. 2557 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย   
 1) อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 2) อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

7.1.3  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจัดการสหกิจศึกษา 
รายชื่อคณาจารย์ผู้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการจัดการสหกิจ

ศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2557 จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย   
 1) อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  

7.2 จัดอบรมสหกิจศึกษา 
7.2.1.การวางแผน  

         ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนวางแผนด าเนินการจัดอบรมสหกิจศึกษา ดังนี้ 
1) ประสานการอบรมสหกิจศึกษา กับอาจารย์คณะต่าง ๆ  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา ปีงบประมาณ 2557  มี
อาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 84 คน และก าหนดวันอบรมฯ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 
2557 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  2) ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ อาจารย์ณัชติพงศ์ 
อูทอง และ ดร.อลงกต ยะไวทย์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล 
 7.2.2 การด าเนินการจัดกิจกรรม 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการอบรมสหกิจศึกษา ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 
เวลา 8:00-17:30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชัน้ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
ประชุมฯ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คือ อาจารย์ณัชติพงศ์  อูทอง และ ดร.
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อลงกต ยะไวทย์ จากมหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล อภิปรายการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา การเรียนและการ
ท างาน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 

1) แนวคิดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
2) มาตรฐานและกระบวนการสหกิจศึกษา  
3) การสร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษาอย่างยั่งยืน 
4) การบูรณาการรูปแบบสหกิจศึกษาเข้ากับการจัดหลักสูตร 

 

  มีอาจารย์เข้ารับการอบรมสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 84  คน  ดังตารางที่ 10  
ตารางท่ี 10 จ านวนอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสหกิจศึกษา 

คณะ จ านวน (คน) 
1. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41 
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 
3. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  25 

รวม 84 
 

 7.2.3 การติดตามประเมินผล  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการอบรมฯ ในภาพรวมปรากฏผล

ดังตารางที่ 11  
   ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49  ความหมาย  มาก 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49  ความหมาย  น้อย 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49  ความหมาย  น้อยที่สุด 

ตารางท่ี 11  ประเมินการอาจารย์ผู้เข้ารับการอบรมสหกิจศึกษา 
ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการประชุมเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 4.21 0.548 มาก 
2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 4.45 0.605 มาก 
3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชัดเจนรวดเร็ว 4.32 0.872 มาก 
4. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ 4.53 0.565  มากที่สุด 

5. สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม 4.28 0.500  มาก 

6. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัย พรอ้มใช้งาน 4.23 0.663 มาก 
7. ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 4.33 0.647 มาก 
8. ก่อนการอบรม : ความรู้ความเข้าใจในการจัดสหกิจศึกษา 3.01 0.580 ปานกลาง 
9. หลังการอบรม : ความรู้ความเข้าใจในการจัดสหกิจศึกษา 4.24 0.631 มาก 
10. ความมั่นใจในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดหลักสูตรตามแนวคิดสหกิจศึกษา 4.01 0.605 มาก 
11. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ 4.52 0.589 มากที่สุด 
12. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพเป็น

มิตรและเหมาะสม 
4.45 0.643 มาก 
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จากตารางที่ 11 ผลประเมินการอบรมสหกิจศึกษา พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ

ในการจัดสหกิจศึกษา หลังการอบรมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.24) สูงกว่าก่อนการอบรมที่อยู่ในระดับปานกลาง 
( x  = 3.01) และมีความมั่นใจในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดหลักสูตรตามแนวคิดสหกิจศกึษา อยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.01)  นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.52) และเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความ
ต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.53) 

ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯและบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าการจัดการอบรมมี
การด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ 
สุภาพเป็นมิตรและเหมาะสม และการบริหารจัดการอาหารว่างและอาหารกลางวัน มีความเหมาะสม อยู่ในระดับ
มาก  ( x  = 4.45, 4.45 และ 4.33 ตามล าดับ)  

7.2.4  การปรับปรุงแก้ไข  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมสหกิจ
ศึกษาไปปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ระยะเวลาการอบรมน้อยเกินไป และตัวอย่างการอบรมสหกิจตามศาสตร์
สาขาวิชาต่างๆ  
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ   
1. อาจารย์ 162 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 229 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท า มคอ.7  
3. มีหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง จ านวน 1 หลักสูตร 
4. มีหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
5. อาจารย์ใหม่ 16 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. อาจารย์ 110 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning 
7. มีตารางเรียน-ตารางสอบ ที่ใช้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ต้นฉบับ 
8. อาจารย์ 8 คน ไดผ้่านหลักสูตรอบรม อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา  
9. อาจารย์ 84 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนสหกิจศึกษา  
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ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 

                                             (นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                              (นางกัญญ์พร  จันติวงค์) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (นางสาวกัญจนพร  จันทร์ด า) 
 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                            (นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                            (นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (นางสาวณฤนรรณ  เอ่ียมมี) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                                 (นายธรรมนูญ  จฑูา) 

            หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ   
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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การประชุมปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
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การประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7  
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การวิพากษห์ลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
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การอบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF 

 

 
 

 



 28 

 

    
 

 
 

 
 

 



 29 

การอบรมสหกิจศึกษา 
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รายงานโครงการการพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2557 
 

กิจกรรม  
1. ส่งเสริมการจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 

1.1 การประชุมปฏิบัติการ การจัดท า มคอ.3, 4, 5, 6 และ 7 ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
1.2 ประชุมติดตามการจัดท ามคอ.7 (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2)  

 2. การพัฒนาหลักสูตร 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่น 
   2.2 การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

3. ประสานงานการด าเนินงานหลักสูตร 
4. อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF  
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning 
6. กิจกรรมจัดท าตารางเรียน-ตารางสอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
7. ส่งเสริมประสิทธิภาพสหกิจศึกษา 

7.1 การเข้าร่วมอบรมสหกิจศึกษา 
7.2 จัดอบรมสหกิจศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 22/2557 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
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