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กลุ่มงาน  ส่งเสริมวิชาการ 
เป้าประสงค์  มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559    
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 22 ระบุ
ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมี
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 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น านโยบายดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาชั้นน า เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” และพันธกิจ “จัดการศึกษา
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง”  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยได้สานต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning ) โดยจัดท าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมี 1) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 2) กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอน และ3) กิจกรรมการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการฐานข้อมูล NSRU TQF MIS  
2. การจัดท า มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง 2558 
3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานหลักสูตร 
4. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
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5. พัฒนาอาจารย์ ใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

6. สนับสนุนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 
 

เป้าหมาย 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 60 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ฐานข้อมูล NSRU TQF MIS  
2. มี มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558 ครบทุกรายวิชา 
3. หลักสูตรมีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. อาจารย์ 40 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning 
5. อาจารย์ใหม่ 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
6. มีแผนการจัดการความรู้ทุกหน่วยงาน 

 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม พ.ศ.2558 –  กันยายน พ.ศ.2559 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2558 
2 วางแผนด าเนินการ ตุลาคม 2558 - พฤศจิกายน 2558 
3 ด าเนินการจัดกิจกรรม  พฤศจิกายน 2558 - สิงหาคม 2559 
4 ประเมินการจัดกิจกรรม  สิงหาคม 2559 -  กันยายน 2559 
5 สรุปและรายงานผล กันยายน 2559 

 

งบประมาณ รวม 600,000 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 59MR40100005 เป็นเงินทั้งสิ้น 508,873.00 บาท 
จ าแนกตามหมวดเงินดังนี้ 

กิจกรรม งบประมาณแผ่นดินรวม 
ส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 217,365.00 
1. ประชุมปฏิบัติการฐานข้อมูล NSRU TQF MIS 76,025.00 
2. การประชุมการจัดท า มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558  
การจัดประชุมคณะกรรมการการจัดท า มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
การประสานงานการด าเนินงานหลักสูตร 

141,340.00 

ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 275,943.00 
3. พัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การอบรม Active Learning 
การอบรมอาจารย์ใหม่ 

275,943.00 

การจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 15,565.00 
4. สนับสนุนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 
การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ 
การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการความรู้ 

15,565.00 

รวม 643,208,873.00  
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ผลการด าเนินโครงการ 
ส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร 
1. ประชุมปฏิบัติการฐานข้อมูล NSRU TQF MIS 

1.1 การวางแผนด าเนินการ มหาวิทยาลัยฯ วางแผนด าเนินโครงการดังนี้ 
1) ประสานการประชุมปฏิบัติการฯ กับอาจารย์คณะต่าง ๆ  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม
การประชุมปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลหลักสูตร TQF-IS ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาแล้ว เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลหลักสูตรและการด าเนินงานบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติการฯ จ านวน 75 คน และก าหนดการประชุมในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 
เมษายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ Lab คอมพิวเตอร์ 1 และ 4 อาคาร 15 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

  2) ท าหนังสือเชิญวิทยากร คุณรุสดี แวดือรามันจากบริษัท เรียล โซลูชั่น จ ากัด  

 1.2 การด าเนินการจัดกิจกรรม 
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมปฏิบัติการฐานขอ้มูล NSRU TQF MIS     

ในวันพุธที ่20 เมษายน 2559 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 8:00-17:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 
Lab คอมพิวเตอร์ 1 และ 4  อาคาร 15 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุธาทิพย์  งามนิล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ  และวิทยากรจากบริษัท เรียล โซลูชั่น จ ากัด คือ คุณรุสดี แวดือรามัน บรรยายใน
เนื้อหาเก่ียวกับการป้อนข้อมูลหลักสูตร มคอ.2  การป้อนข้อมูลรายงานผลการด าเนินงาน มคอ.3 และ มคอ.4 
การป้อนข้อมูลผลการด าเนินงาน มคอ.5 และ มคอ.6 การเชื่อมโยงแต่ละมคอ. ไปยังมคอ.7 พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการ
ประชุมฯ  ทั้งสิ้น 75 คน  ดังตารางที ่1  
 

ตารางที ่1  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการประชุมปฏิบัติการ    
ฐานข้อมูล NSRU TQF MIS 

คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 
1. ครุศาสตร์ 13 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 
3. วิทยาการจัดการ 7 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  16 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 7 

รวม 75 
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1.3 การติดตามประเมินผล  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการประชุมฯ ในภาพรวมปรากฏผล 

ดังแสดงในตาราง ดังนี้ 
   

ตารางท่ี 2  ผลประเมินระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมประชุม  

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการและการติดต่อสื่อสาร 

1. 
กระบวนการและขั้นตอนการจัดการ
ประชุมและการน าเสนอ มี
ประสิทธิภาพ 

19.05 61.90 19.05 - - 4.00 0.63 มาก 

2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอยา่ง
เหมาะสม 

19.05 66.67 14.28 - - 4.05 0.59 มาก 

3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ ชัดเจน รวดเรว็  

28.57 66.67 4.76 - - 4.24 0.54 มาก 

ภาพรวมด้านกระบวนการ 12.70 65.08 22.22 - - 4.10 0.59 มาก 
ด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. 
เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานและตรงตามความ
ต้องการ 

28.57 61.90 9.52 - - 4.19 0.60 มาก 

2. สถานท่ีจัดการประชุม สะดวกในการ
เดินทางมาเข้าร่วม 

52.38 42.86 4.76 - - 4.48 0.60 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม มี
มาตรฐานและทันสมัย พร้อมใช้งาน 

42.86 42.86 9.52 4.76 - 4.24 0.83 มาก 

4. ความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ 
เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

38.10 42.86 19.05 - - 4.19 0.75 มาก 

ภาพรวมด้านเนื้อหาและบริการฯ 40.48 47.62 10.71 1.19 - 4.27 0.70 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 
1. ความรู้ความเข้าใจของท่านที่มีต่อ

การป้อนข้อมูล มคอ.2-7 และการ
ตรวจสอบข้อมลูการบริหารหลักสตูร 
ก่อนการเข้าร่วม 

- 33.33 38.10 23.81 4.76 3.00 0.89 ปาน
กลาง 

2. ความรู้ความเข้าใจของท่านที่มีต่อ
การป้อนข้อมูล มคอ.2-7 และการ
ตรวจสอบข้อมลูการบริหารหลักสตูร 
หลังการเข้าร่วม 

14.29 76.19 9.52 - - 4.05 0.50 มาก 

3. ความมั่นใจในการน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้
ในการบริหารหลักสูตร  

19.05 57.14 23.81 - - 3.95 0.67 มาก 

ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจฯ 11.11 55.55 23.81 7.94 1.59 3.67 0.84 มาก 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

ด้านวิทยาการและเจ้าหน้าที่ 

1. 
วิทยากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
และความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้

28.57 52.38 14.29 - 4.76 3.95 1.12 มาก 

2. 
เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพเป็น
มิตรและเหมาะสม 

47.62 47.62 - - 4.76 4.29 1.10 มาก 

3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพและ
เหมาะสม 

61.91 33.33 - - 4.76 4.43 1.12 มาก 

ภาพรวมด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 46.03 44.45 4.76 - 4.76 4.22 1.11 มาก 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 4.08 0.85 มาก 

 
หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยระดับ 4.50 - 5.00 ความหมายระดับมากที่สุด, ค่าเฉลี่ยระดับ 3.50 - 4.49 ความหมาย
ระดับมาก, ค่าเฉลี่ยระดับ 2.50 - 3.49 ความหมายระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ยระดับ 1.50 - 2.49 ความหมาย
ระดับน้อย, ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 - 1.49 ความหมายระดับน้อยที่สุด 
 

จากตารางผลประเมินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.08) โดยในด้านความรู้ความ
เข้าใจในการป้อนข้อมูล มคอ.2-7 และการตรวจสอบข้อมูลการบริหารหลักสูตร ก่อนการเข้าร่วม อยู่ในระดับปาน
กลาง ( x  = 3.00) และเมื่อผ่านการประชุมปฏิบัติการฯ เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในการน าความรู้
ความสามารถไปใช้งานในการบริหารหลักสูตร เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ 3.95 
ตามล าดับ  นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมาก ( x  = 3.95) และเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความ
ต้องการ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.19) 

ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯและบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า สถานที่จัด
ประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.48) รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่อ านวยความ
สะดวก ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตรและแต่งกายสุภาพเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29 
และ 4.43 ตามล าดับ) นอกจากนี้ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัยพร้อมใช้งานและ
การบริหารจัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.24 และ 4.19 
ตามล าดับ) 
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 1.4 การปรับปรุงแก้ไข  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
ไปปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ระบบยังไม่คงที่ในการบันทึกข้อมูลของแต่ละหลักสูตรในแต่ละครั้ง การสั่งพิมพ์เอกสาร
ไฟล์ pdf ยังไม่สมบูรณ์ และเสนอแนะให้มีการตั้งกลุ่ม Facebook หรือ Web page เพ่ือตอบข้อสงสัยและ
ปัญหาจากการใช้ระบบ 
 
2. การจัดท า มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558  
2.1 การจัดท า มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1) ประสานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2) การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558 ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์  งามนิล เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการ
เข้าร่วมการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 22 คน  โดยมติในที่ประชุมเสนอให้มีคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า มคอ.3 
ประจ ารายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 17 วิชา โดยแต่ละรายวิชามีคณะกรรมการฯ จ านวน 3 คน ได้แก่ ประธาน
กรรมการ กรรมการ และเลขานุการ 

3) ประสานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า มคอ.3 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการฯ เข้า
ร่วมการประชุมการจัดท า มคอ.3 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือด าเนินการจัดท า มคอ. 3 ประจ ารายวิชา ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ ให้ข้อเสนอแนะ 

4) การจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจัดท า มคอ.3 หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท า มคอ.3 รายวิชาศึกษาท่ัวไป เข้าร่วมการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 
61 คน  ดังตาราง  
 
ตารางท่ี 3  จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท า มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป 

คณะ จ านวน (คน) 
1. ครุศาสตร์ 13 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 34 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 

รวม 61 
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ตารางท่ี 4  ผลประเมินระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท า มคอ.3 รายวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการและการติดต่อสื่อสาร 

1. 
กระบวนการและขั้นตอนการจัดการ
ประชุมและการน าเสนอ มี
ประสิทธิภาพ 

18.18 66.67 15.15 - - 4.03 0.59 มาก 

2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอยา่ง
เหมาะสม 

18.18 63.64 9.09 9.09 - 3.91 0.80 มาก 

3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ ชัดเจน รวดเรว็  

27.27 69.70 3.03 - - 4.24 0.50 มาก 

ภาพรวมด้านกระบวนการ 21.21 66.67 9.09 3.03 - 4.06 0.65 มาก 
ด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. 
เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานและตรงตามความ
ต้องการ 

28.13 62.50 9.37 - - 4.18 0.58 มาก 

2. สถานท่ีจัดการประชุม สะดวกในการ
เดินทางมาเข้าร่วม 

31.25 65.62 
 

3.13 - - 4.27 0.52 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม มี
มาตรฐานและทันสมัย พร้อมใช้งาน 

31.25 62.50 6.25 - - 4.24 0.56 มาก 

4. ความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ 
เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

37.50 59.37 
 

3.13 - - 4.33 0.54 มาก 

ภาพรวมด้านเนื้อหาและบริการฯ 32.03 62.50 5.47 - - 4.26 0.55 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 
1. ก่อนการเข้าร่วมประชุม : ท่านมี

ความพร้อมในการจดัท า มคอ.3 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในรายวิชาที่
ท่านสอนเพียงใด 

9.09 51.52 33.33 6.06 - 3.64 0.74 มาก 

2. หลังการเข้าร่วมประชุม : ท่านมีสว่น
ร่วมในการจดัท า มคอ.3 หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปในรายวิชาท่ีท่านสอน
เพียงใด 

24.24 69.70 6.06 - - 4.18 0.53 มาก 

3. ความมั่นใจในการจดัการเรียนการ
สอน ตามวัตถุประสงค์ของ มคอ.3 
หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปในรายวชิา
ที่รับผิดชอบ 

21.21 78.79 - - - 4.21 0.42 มาก 

ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจฯ 18.18 66.67 13.13 2.02 - 4.01 0.63 มาก 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน 4.12 0.61 มาก 
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หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยระดับ 4.50 - 5.00 ความหมายระดับมากที่สุด, ค่าเฉลี่ยระดับ 3.50 - 4.49 ความหมาย
ระดับมาก, ค่าเฉลี่ยระดับ 2.50 - 3.49 ความหมายระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ยระดับ 1.50 - 2.49 ความหมาย
ระดับน้อย, ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 - 1.49 ความหมายระดับน้อยที่สุด 
 

จากตารางผลประเมินการประชุมการจัดท า มคอ. 3 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
2558 พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปส่วนใหญม่ีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x  = 4.12) โดยมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน ตามวัตถุประสงค์ของ มคอ.3 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ในรายวิชาที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.21) ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯ และบริการ พบว่า 
อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า การบริหารจัดการอาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.33) และสถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.27) นอกจากนี้ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัยพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.24) 

 
5) ประสานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2558 โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558 จ านวน 17 รายวิชา 

6) การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558 ครั้งที่ 2  ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยมีอาจารย์ ดร.ประจักร  รอดอาวุธ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมการ
ประชุมฯ  ทั้งสิ้น 25 คน เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ มคอ.3 รายวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558 
จ านวน 17 รายวิชา โดยในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะในส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดแผนการสอนที่เน้นการ
เรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดประเมินผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 5 ด้านให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์หลักสูตร 

7) คณะกรรมการด าเนินงานจัดท า มคอ.3 หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 
ด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และจัดส่ง มคอ.3 ฉบับสมบูรณ์ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ครบทุกรายวิชา จ านวน 17 รายวิชา 

8) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เผยแพร่ มคอ.3 ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบไฟล์ Word และ 
PDF ผ่านทาง website ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 
2.2 ประสานงานการด าเนินงานหลักสูตร 

กลุม่งานส่งเสริมวิชาการด าเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ การประสานการด าเนินงานหลักสูตรส่งสกอ.ภายใน 30 วัน หลังผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 
การจัดท าเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี โดยมี
การด าเนินการดังนี้ 
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1) การประสานส่งหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.ภายใน 30 วัน  
2) การประสานส่งสมอ.08 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.ภายใน 30 วัน 
3) การเข้าร่วมประชุมชี้แจง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
4) การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
5) การจัดท าเอกสารเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
6) การจัดท าเอกสารเผยแพร่แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
7) การจัดท าเอกสารเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2558 
8) การจัดท าเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 

 

3.ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
3.1 การวางแผน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วางแผนด าเนินโครงการดังนี้ 
1) ประสานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 

Learning) สู่การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF”  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึก
ข้อความเชิญตัวแทนอาจารย์เข้าร่วมการอบรมฯ ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมลิ้นจี่ 1 
โรงแรมเมาเทนพาร์ค-สวิสเซอร์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ มีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วม
จ านวน 37 คน  

  2) ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์ และอาจารย์ ดร.อังคณา อ่อนธานี 
 

3.2 การด าเนินการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการการจัดการเรียนรู้

แบบใฝ่รู้ (Active Learning) สู่การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF”  ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2558 ณ 
ห้องประชุมลิ้นจี ่1  โรงแรมเมาเทนพาร์ค-สวิสเซอร์แลนด์ รสีอร์ท  จังหวัดเพชรบรูณ ์ โดยมี อาจารย ์ดร.ประจักร์  
รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และ
วิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  
สุทธิรัตน์ และอาจารย์ ดร.อังคณา อ่อนธานี อภิปรายการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
สู่การวัดและประเมินผลตามกรอบ TQF ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้ 

1) พ้ืนฐาน Active Learning 
2) ออกแบบการเรียนรู้และการประเมินผลแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนา Learning 

Outcome 5 ด้าน 
3) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
4) ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
5) การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เชื่อมโยงจากการวัดและประเมินผล 
6) ระบบและกลไกการทวนสอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการ

เรียนรู้ Active Learner 
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  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการอบรมฯ  ทั้งสิ้น 37 คน  ดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  จ านวนอาจารย์เข้ารับการอบรมฯ   
คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 9 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 
3. วิทยาการจัดการ 6 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  8 

รวม 37 
  
3.3  การติดตามประเมินผล  
      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการอบรมฯ ในภาพรวมปรากฏผล 
ดังแสดงในตารางที่ 6 ดังนี้  
 
ตารางท่ี 6  ผลประเมินระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ผู้เขา้ร่วม   

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการและการติดต่อสื่อสาร 

1. 
กระบวนการและขั้นตอนการจัดการ
ประชุมและการน าเสนอ มี
ประสิทธิภาพ 

30.30 63.64 6.06 - - 4.24 0.56 มาก 

2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอยา่ง
เหมาะสม 

39.39 51.52 9.09 - - 4.30 0.64 มาก 

3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ ชัดเจน รวดเรว็  

27.27 60.61 12.12 - - 4.15 0.62 มาก 

ภาพรวมด้านกระบวนการ 32.32 58.59 9.09 - - 4.23 0.61 มาก 
ด้านเนื้อหา และบริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

1. 
เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานและตรงตามความ
ต้องการ 

48.48 51.52 - - - 4.48 0.51 มาก 

2. สถานท่ีจัดการประชุม สะดวกในการ
เดินทางมาเข้าร่วม 

33.34 48.48 
 

18.18 - - 4.15 0.71 มาก 

3. โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม มี
มาตรฐานและทันสมัย พร้อมใช้งาน 

36.36 51.52 9.09 3.03 - 4.21 0.74 มาก 

4. ความเหมาะสมในการบรหิารจดัการ 
เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 

54.55 33.33 
 

12.12 - - 4.42 0.71 มาก 

ภาพรวมด้านเนื้อหาและบริการฯ 43.18 46.21 9.85 0.76 - 4.32 0.67 มาก 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล 
5 4 3 2 1 

ด้านความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 
1. ความรู้ความเข้าใจของท่านที่มีต่อ

การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ สู่การวัดและ
ประเมินผล 5 ด้านตามกรอบ TQF 
ก่อน การเข้าร่วมกิจกรรม 

9.09 30.31 45.45 15.15 - 3.33 0.85 ปาน
กลาง 

2. ความรู้ความเข้าใจของท่านที่มีต่อ
การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ สู่การวัดและ
ประเมินผล 5 ด้านตามกรอบ TQF 
หลัง การเข้าร่วมกิจกรรม 

30.30 69.70 - - - 4.30 0.47 มาก 

3. ความมั่นใจในการน าความรู้ทีไ่ด้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู ้

30.30 69.70 - - - 4.30 0.47 มาก 

ภาพรวมด้านความรู้ความเข้าใจฯ 23.23 56.57 15.15 5.05 - 3.98 0.60 มาก 
ด้านวิทยาการและเจ้าหน้าที่  

1. 
วิทยากรมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
และความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้

63.64 36.36 - - - 4.64 0.49 มากที่สุด 

2. 
เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกและ
ให้บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพเป็น
มิตรและเหมาะสม 

60.61 39.39 - - - 4.61 0.50 มากที่สุด 

3. เจ้าหน้าท่ีแต่งกายสุภาพและ
เหมาะสม 

57.58 42.42 - - - 4.58 0.50 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านวิทยากรและเจ้าหน้าที่ 60.61 39.39 - - - 4.61 0.50 มากที่สุด 
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 4.29 0.60 มาก 

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยระดับ 4.50 - 5.00 ความหมายระดับมากที่สุด, ค่าเฉลี่ยระดับ 3.50 - 4.49 ความหมาย
ระดับมาก, ค่าเฉลี่ยระดับ 2.50 - 3.49 ความหมายระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ยระดับ 1.50 - 2.49 ความหมาย
ระดับน้อย, ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 - 1.49 ความหมายระดับน้อยที่สุด 
 
   จากตารางที่ 6 ผลประเมินการอบรมฯ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.29)  โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ สู่การวัดและประเมินผล 5 ด้านตามกรอบ TQF ก่อนการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง           
( x  = 3.33) และเมื่อผ่านการอบรม เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจ และความมั่นใจในการน าความรู้ความสามารถ
ไปใช้ในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.30  นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอด
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ความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.64) และเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.48) 

ในส่วนของการด าเนินงานการอบรมฯ และบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าการบริหาร
จัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวันมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.42)  นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร แต่งกายสุภาพและเหมาะสม อยู่
ในระดับมาก ( x  = 4.61 และ 4.58 ตามล าดับ)  

 

3.4  การปรับปรุงแก้ไข  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ ไป
ปรับปรุงแก้ไข เรื่อง เอกสารเผยแพร่ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 หรือการประเมินผลตามหลักท่ีถูกต้อง การสร้าง
แบบประเมินผล เพ่ือประเมิน learning out come  ด้านอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ด้านความรู้  การอบรมอาจารย์ใหม่เพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการสอน การติดตามผลการน าไปใช้ของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม การเพ่ิมระยะเวลาในด้าน
วิชาการ/จ านวนวันที่จัด เนื่องจากจะเพ่ิมความรู้ความสามารถในการน าไปใช้งาน และขอบคุณทีมงานที่จัด
กิจกรรมดี ๆ และดูแลอย่างดี 
 

4. อบรมอาจารย์ใหม่   
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 เพ่ิมข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ท่ีเป็นปัจจุบัน 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 6.0 โดยปรับปรุงระบบส่งผลการเรียนทาง
อินเทอร์เน็ตใหม่ 
 4.1.2  เชิญวิทยากร  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน บันทึกข้อความเชิญวิทยากร คือ  

1) เชิญอาจารย์ อาจารย์ ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากร เรื่อง นโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 17 
สิงหาคม 2559 เวลา 9:30-10:30 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2    
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2) เชิญ อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เป็นวิทยากร เรื่อง การกรอกผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 
10:30-12:30 น. ณ ห้อง 14804 อาคาร 14 ชั้น 8 

3) เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร และอาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ รอง
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากร เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
(Active Learning) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านและหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา 
อาคาร 14 ชั้น 2 
   4.1.3  ประสานการอบรมอาจารย์ใหม่กับคณะต่าง ๆ  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าบันทึกข้อความประสานการอบรมอาจารย์ใหม่ 
โดยคณะต่าง ๆ ส่งรายชื่ออาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม ตามก าหนดวันเวลา ที่แจ้ง  
 

4.2 การด าเนินการ  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดอบรมอาจารย์ใหม่ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 

เวลา 8:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 และห้อง 14804 ชั้น 8 และโดยมีอาจารย์ ดร.ประ
จักร์  รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ 
โดยมีเนื้อหาและวิทยากร ดังนี้ 

1) นโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วทิยากรโดย อาจารย์ ดร.ประจักร์  
รอดอาวุธ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
2) การกรอกผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต วิทยากรโดย อาจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม     
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
3) การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร และอาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์    
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

  มีอาจารย์ใหม่เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 18  คน  ดังตารางที่ 7  
 

   ตารางท่ี 7 จ านวนอาจารย์ใหม่ผู้เข้ารับการอบรม 
คณะ จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 2 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 
3. วิทยาการจัดการ 2 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  2 

รวม 18 
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4.3 การติดตามประเมินผล  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการอบรมอาจารย์ใหม่ในภาพรวมปรากฏผล 

ดังแสดงในตารางที่ 8 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 8  ผลการประเมินการอบรมอาจารย์ใหม่ 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความรู้ความเข้าใจในการส่งผล
การเรียนทางอินเทอร์เน็ต 

41.18 58.82 - - - 4.41 0.51 มาก 

2. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ด้าน 

41.18 58.82 - - - 4.41 0.51 มาก 

3. ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ภาระงานของอาจารย์ และ
หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือต่อ
สัญญาจ้าง 

58.82 41.20 - - - 4.59 0.51 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์ 

76.47 23.53 - - - 4.76 0.44 มากที่สุด 

5. ความเหมาะสมของเอกสาร
ประกอบการอบรม 

76.47 23.53 - - - 4.76 0.44 มากที่สุด 

6. ความสามารถในการน าเสนอ
ของวิทยากร 

88.24 11.76 - - - 4.88 0.33 มากที่สุด 

7. ความเหมาะสมของระยะเวลา
การอบรม 

35.29 58.83 5.88 - - 4.29 0.59 มาก 

8. ความมั่นใจในการน าความรู้ความ
เข้าใจไปใช้ในการส่งผลการเรียน
ทางอินเทอร์เน็ต 

70.59 29.41 - - - 4.71 0.47 มากที่สุด 

9. ความมั่นใจในการน าความรู้ความ
เข้าใจไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF 5 ด้าน 

41.18 52.94 5.88 - - 4.35 0.61 มาก 
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จากตารางที่ 8  ผลประเมินการอบรมอาจารย์ใหม่ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมี
ความสามารถในการน าเสนอ และเอกสารประกอบการอบรม สถานที ่โสตทัศนูปกรณมี์ความเหมาะสม อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.88 และ x  = 4.76 ตามล าดับ) นอกจากนี้อาจารย์ใหม่ผู้เข้าร่วมอบรมยังมีความมั่นใจใน
การน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ในการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ต และมีความเข้าใจในการปฏิบัติตามภาระ
งานของอาจารย์ รวมถึงหลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือต่อสัญญาจ้าง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.71 และ      
x  = 4.59 ตามล าดับ)  

ในส่วนความรู้ความเข้าใจในการส่งผลการเรียนทางอินเทอร์เน็ตและการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  
 

4.4  การปรับปรุงแก้ไข  
 - 
 

5.สนับสนุนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย มอบหมายส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลางในการ

ประสานงานกับหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนการด าเนินการ
จัดการความรู้ระดับหน่วยงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านวิชาการและการวิจัย ตามบริบท บทบาท
หน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

5.1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
       1.1 มหาวิทยาลัยมีประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย  และทบทวนระบบ

และกลไกการจัดการความรู้ เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารการจัดการองค์ความรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย  

       1.2 ส ารวจรายชื่อตัวแทนคณะ/ส านัก/สถาบัน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ประดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 มีรายชื่อตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 
1174/2558  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

       1.3 จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินงานให้แก่ทุกหน่วยงาน เช่น จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินโครงการ 

       1.4 ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้ตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ รับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 12 มกราคม  2559 

5.2 การด าเนินการจัดการความรู้ 
       2.1 ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับตัวแทนจากทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2  มีนาคม 

2559 เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการจัดการความรู้  ระดับมหาวิทยาลัย และก าหนดแนวทาง 
ระยะเวลาการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

       2.2 จัดท าแบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ และ คู่มือการจัดการความรู้ เผยแพร่ให้แก่ทุก
หน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

       2.3 คณะกรรมการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย ติดตามให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ และรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในปฏิทินการจัดการ
ความรู้ เสนอต่อคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมีประเด็นความรู้ที่แต่ละหน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 
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       คณะครุศาสตร์ จัดการความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย และเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน 

       คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการความรู้เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา , การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ , การจัดการความรู้ในกระบวนการ
ด าเนินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , การจัดการความรู้ในกระบวนการด าเนินการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯ และการจัดการความรู้ในการบริหารหลักสูตร ตาม มคอ. 2-7  

       คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ จัดการความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning และการวัดประเมินผล 

       คณะวิทยาการจัดการ จัดการความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านงานวิจัย และเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

       คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดการความรู้เรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และเรื่องการท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 

       ส านักงานอธิการบดี จัดการความรู้เรื่องกระบวนการรับ-ส่งเรื่องเบิกจ่ายเงินระหว่างทุก
หน่วยงานกับกลุ่มงานการคลังให้มีประสิทธิภาพ 

       ส านักศิลปและวัฒนธรรม จัดการความรู้เรื่อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
ขององค์กร (บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0537.04 / 2559  ลงวันที่ 9  สิงหาคม 2559  เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลง
ประเด็นการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน) 

       ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการความรู้เรื่อง กระบวนการรับสมัครนักศึกษา 
       ส านักวิทยบริการฯ จัดการความรู้เรื่องการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการความรู้เรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทย์ชุมชน ท้องถิ่นและการตีพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับชาติและ
นานาชาติ  

5.3 การก ากับติดตามและประเมินการจัดการความรู้ 
       1. คณะกรรมการจัดการความรู้จัดประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการจัดการ

ความรู้ระดับหน่วยงาน รอบ 9 เดือนในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน  พ.ศ.2559 

       2. คณะกรรมการจัดการความรู้ ก ากับติดตามการด าเนินงานและให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน
จัดการความรู้ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน 

       3. สรุปผลการจัดการความรู้ในภาพรวม และเผยแพร่ใน apr.nsru.ac.th/ home.php? 
page=activelearning และ http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km 

       4. มหาวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
จัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ในงาน ”วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการจัดการเรียนการสอน” และจัดการ
เสวนาทางวิชาการ “สอน Project - based Learning  อย่างไรให้โดนใจเด็ก Gen Y” วันส่งเสริมวิชาการสู่

http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km
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คุณภาพการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ โดยเป็นการน าเสนอแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active 
Learning ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  จากคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ Active Learning ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ 
มหาวิทยาลัย Francis Marrion University (FMU) ประเทศสหรัฐอเมริกา คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ Active 
Learning ศึกษาดูงานต่างประเทศ ไดเ้ขียนบทความ คนละ 1 ฉบับ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อ
จัดท าวารสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2559 เผยแพร่ในรูปแบบเล่มและผ่าน 
website ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

      5. สรุปผลการด าเนินงานภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 11  
ตุลาคม  2559  ซึ่งจากการส่งเสริมและก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ทุกหน่วยงานมีแนวคิดริเริ่มในการน ากระบวนการจัดการความรู้เข้ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัย โดยมีระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 90 

5.4 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการจัดการความรู้ 
        ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ ย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558) 
โดยข้อมูลที่อยู่ในขอบข่ายการเก็บรวบรวมได้แก่ 
  1. ประกาศ แนวปฏิบัติ และปฏิทินการด าเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการความรู้ 
  2. กระบวนการ ขั้นตอน รวมถึงระบบและกลไกการด าเนินการจัดการความรู้ 

3. แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และ
ผลการด าเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

4. องค์ความรู้ / บทเรียนที่ได้จากการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
ส านัก/สถาบัน 

5. วารสาร / บทความ /โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ 
 

 จากการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้ได้รับมอบหมาย น าข้อมูล มารวบรวมจัดหมวดหมู่ และวางรูปแบบที่
เหมาะสม และท าการเผยแพร่ลงใน http://apr.nsru.ac.th/home.php?page=km  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลใน
การเผยแพรเ่รื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ต่อไป 
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ   
1. อาจารย์ 75 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าฐานข้อมูล NSRU TQF MIS 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF 
2. มี มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทุกรายวิชา จ านวน 17 วิชา 
3. หลักสูตรมีการด าเนินงานสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
4. อาจารย์  37 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 
5. อาจารย์ใหม่ 18 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. มีวารสารการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2559  
7. ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ 
 
 
 

 
ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 

                                             (นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม) 
 
 

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

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

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

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                            (นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) 
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ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (นางสาวณฤนรรณ  เอ่ียมมี) 
 
 

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

            หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ   
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
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ภาคผนวก 
 

 
โครงการการพัฒนาหลักสูตร ปีงบประมาณ 2559 

การจัดท า มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558 

การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การอบรม Active Learning 

อบรมอาจารย์ใหม่ 
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การจัดท า มคอ.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 2558 
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การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การอบรม Active Learning 
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อบรมอาจารย์ใหม่ 

 


