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คำนำ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว       
จึงนำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
ขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ)  
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สารบัญ 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะนิติศาสตร  ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ใหเปดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการรับรองจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550 และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 
2562 จำนวน 5 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คนท้ังน้ี
คณะมีนิสิตระดับปริญญาโท 20 คน  และในปการศึกษา 2562 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน 

ปณิธาน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางกฎหมายใหเปนผูท่ีกอปรดวย
ความรูความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม  และมุงผดุงความยุติธรรมแกสังคมโดยรวม  สามารถนำวิชาความรูท่ีไดรับ
จากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกท้ังมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในทางวิชาการ 
เปนผู ที่ถึงพรอมดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมุ งมั ่นสรางสันติสุขและความสมานฉันทใหบังเกิดแกสังคมและ
ประเทศชาต ิ

วิสัยทัศน อบรมบมนิสัยใหนิสิตเปนผูมีวินัย  ซ่ือสัตย  ยึดม่ันในรากฐานการดำเนินชีวิตอันดีงาม  รูจักตนเอง  รูจัก
ผูอื่น  รับผิดชอบตอสังคม  ศึกษาและเคารพกฎหมายใหเปนบัณฑิตผูมีความสามารถ  สรางสังคมและประเทศชาตใิห
ม่ันคงเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -  เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกนั

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ

มาตรฐาน  

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 

2. บัณฑิต  

(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
≥3.51 14.79/3=4.93 4.93 4.93 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ

ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ

ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
0.6/5x100=12 

12/40x5=1.50 
1.50 1.50 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.22 3.22 

3. นักศึกษา  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3 

4. อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+4.17+5/3=4.72 4.72 4.72 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รอยละ 60 

3/3x100=100 

100/60x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร

ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 
รอยละ 60 

2/3x100=66.67 

66.67/80x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ

หลักสูตร 
รอยละ 40 

2.4/3x100=80 

80/40x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.24 4.24 

5. หลักสูตร การ

เรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน  

(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน   
3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 

6. ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.63 3.63 
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หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต  ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ 
 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร และการเตรียมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาใหนิสิต
จนทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพิ่มจำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย รวมทั้งมี
การสรางความเช่ือมโยงในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขาศึกษาตอเพิ่มข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนำผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารที่หลากหลาย และมีคา
ระดับคะแนนที่สูงข้ึน 

2. สงเสริมพัฒนาตำแหนงทางวิชาการของอาจารยระดับที่สูงข้ึน 
3. คณาจารยควรเขารับการอบรมทางวิชาชีพทางกฎหมาย 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพัฒนากระบวนการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธที่จะทำใหนิสิตสำเร็จไดตามแผนการเรียน 
ที่จะทำใหนิสิตสำเร็จไดตามแผนการเรียน 

 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. หลักสูตรใชระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดใหมีคลินิกวิจัยเพื่อใหนิสติสบืคนขอมูลตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพรเพื่อใหนิสิตสำเรจ็การศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีระดับคาคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรมีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการสืบคนขอมูลวิจัยกับเครือขายวิจัยตางสถาบันที่เพิ่มข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผช.ดร.อดิศร ภูสาระ 
2. ผช.ดร.สมุาลี รามนัฏ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที ่5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี
เร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2555         
2556   28 28 20 19 4 7 0 

2557     33 33 29 4 20 10 

2558       12 10 7 7 6 

2559         2 2 3 1 

2560           0 0 0 

2561             2 1 

2562               2 

รวม 0 28 61 65 60 17 37 20 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2556 28 8 1 2 0 0 11 0 100.00 0.00 
2557 33   6 2 3 1 12 10 54.55 45.45 
2558 12     2 2 1 5 6 45.45 54.55 
2559 2       0 2 2 1 100.00 50.00 
2560 0     0 0 0 0 0 - - 
2561 1/2       0 1 1 1 50.00 50.00 
2562 2         0 0 2 0.00 100.00 
รวม  8 7 6 5 5 31 20 62.00 40.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 14.8 3 4.93 
  (2) ดานความรู 14.9 3 4.96 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 14.8 3 4.93 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 14.7 3 4.90 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 14.8 3 4.93 
  (6) ดานทกัษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 14.9 3 4.93 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน)  3 14.79 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 1 (คน) 5 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

3 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

60 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 2 0.2 
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 2 0.4 
3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40   
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40   

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2 0.60   
5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80   

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80   
6.1 บทความที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

1.00   

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
7. งานสรางสรรคที ่มีการเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หรือผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.20   

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดบัความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   
11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00   
12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 0.6 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 5 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปรญิญา
โทในหลักสูตร 

12 

15. แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 1.5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพรของนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2562 

ท่ี ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 ดนัย สุรินทรทรัพย ก มาตรการในการบงัคับใชกฎหมาย
ส่ิงแวดลอมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น: กรณีศึกษาในเทศบาลตำบล
หนองชางคืน อำเภอเมือง จังหวัด
ลำพูน (บทความวิจัย) 
 
กฎหมายส่ิงแวดลอมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (บทความ
วิชาการ) 

- การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 15 
เร ื ่อง “บูรณาการงานวิจัย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม” หนา 22-34 
- ว า ร ส า ร ร ว ม บ ท ค ว า ม
นำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 15 
ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร  แ ล ะ
สังคมศาสตร หนา 16-25 

วันเสารที่ 7 
และวัน
อาทิตยที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 
2562 
 
วันเสารที่ 7 
และวัน
อาทิตยที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 
2562 

0.2 
 
 
 
 
 

0.1 

2 พรอมพล พระพรหม ก - กระบวนการตร ากฎหมายต าม
ร ัฐธรรมน ูญแหงราชอาณาจ ักไทย 
พุทธศักราช 2560 (บทความวิจัย) 
 
 
 
- หนวยงานควบคุมกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนในการราง
กฎหมาย (บทความวิชาการ) 

- การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 15 
เร ื ่อง “บูรณาการงานวิจัย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวย
นวัตกรรม” หนา 50-66 
- ว า ร ส า ร ร ว ม บ ท ค ว า ม
นำเสนอผลงานวิจัยครั้งที่ 15 
ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร  แ ล ะ
สังคมศาสตร หนา 40-51 

วันเสารที่ 7 
และวัน
อาทิตยที่ 8 
ธันวาคม พ.ศ. 
2562 
 
วันเสาร ท ี ่  7 
แ ล ะ วั น
อาท ิตย ท ี ่  8 
ธันวาคม พ.ศ. 
2562 

0.2 
 
 
 
 
 

0.1 

3 ลือเกศ ยิสารคุณ ก - - - - 

4 ณัฐวุฒิ วัฒนผลิน ข - - - - 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  (3.1-7) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอม
ของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.5 3.8 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอนและ
สอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการ
เรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.6 3.8 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.8 4 

    3.1.1.4 นิสิตที ่ร ับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั ้งความรู พื ้นฐานหรือประสบการณที ่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.5 4 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอผูสมัคร) 

3.9 4 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา ตางประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.0 4.1 

รวมผลการประเมิน 3.71 3.95 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562 (3.1-11) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.5 3.7 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

3.4 3.9 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.5 3.6 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.6 3.7 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพฒันานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

3.7 3.7 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.5 3.8 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.73 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.71 
3.95 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเหน็ตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

3.53 
3.73 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.62 3.84 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรยีมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ...3.84.....คะแนน และมคีาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือ
การปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ไดอยางชัดเจนมี คาเฉลี่ยเทากับ...
3.60....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ปฐมนิเทศ และนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่ง การจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต โดยมีวิธีการดำเนินงาน คือ แยกการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตเฉพาะของหลกัสูตรนิติศษสตรมหาบัณฑิตข้ึนมาอีกโครงการหน่ึง 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นการเตรียมตัวที่จะเขา
เรียนเขาศึกษา โดยสามารถใชระบบสารสนเทศในการเรียนไดเปนอยางดี โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรม 
คือ นิสิตสามารถเขาใชงานระบบตางๆ ของทางมหาวิทยาลยัไดอยางถูกตอง 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธปการศึกษา 2562  (3.2-7) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาโท/เอก) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 4.45 4.57 4.70 
    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.63 4.64 4.70 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ 4.54 4.57 4.60 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ำเสมอ 

4.49 4.64 4.71 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น
และชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.04 4.71 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.62 4.70 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา (3.2-8) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.82 4.00 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  3.88 3.93 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.94 4.07 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

3.77 4.14 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

3.77 4.07 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.82 4.00 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 3.94 4.14 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.82 3.93 

รวมผลการประเมิน 3.85 4.04 
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ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3.2-9) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.50 3.71 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

3.78 3.71 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 3.50 3.79 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.50 3.72 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.64 3.86 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.36 3.66 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.50 3.71 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.43 3.57 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

3.64 3.65 

รวมผลการประเมิน 3.55 3.69 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

3.85 4.04 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.55 
3.69 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.7 3.86 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่องอาจายทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระ ใหความชวยเหลอือื่นๆ หรือถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจน
รับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ คาเฉลี่ยเทากบั....4.80.....คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
อาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคำปรึกษาทีเ่พียงพอคาเฉลี่ยเทากบั....4.60....
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนระบบอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและทีป่รกึษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
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นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ....4.04.....คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งการกำหนดเวลาใหคำปรกึษาการเรียนใน
วิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรอืโครงการวิจยั หรือรายงานอื่นๆ 
คาเฉลี่ยเทากับ...3.93.....คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดตารางเวลาใหคำปรึกษาที่
พรอมทั้งนิสิตและอาจารย 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 
 จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2555         
2556  28 28 20 19 4 7 0 
2557    33 33 29 4 20 10 
2558      12 10 7 7 6 
2559        2 2 3 1 
2560          0 0 0 
2561            2 1 
2562              2 
รวม  28 61 65 60 17 37 20 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557 33 33 100 0.00 

2558 12 12 100 0.00 

2559 3 3 100 0.00 

2560 0 0 100 0.00 

2561 2 2 100 0.00 

2562 2 2 100 0.00 

รวม 52 52 100 0.00 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 (3.1-1) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.55 4.75 4.78 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.55 4.75 4.78 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.58 4.75 4.78 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.38 4.50 4.56 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.47 4.50 4.68 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.44 4.50 4.56 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.62 4.69 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (3.3-2) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.64 3.93 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.50 3.79 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.64 3.86 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยทีแ่สดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 
3.57 

3.79 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.64 3.72 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.71 3.79 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรยีน 3.50 3.72 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.50 3.86 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.78 3.86 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.64 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.61 3.83 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่องมีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 
ความกระตือรอืรนในการจัดการขอรองเรียน และความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ...4.78....
คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งผลการจัดการขอรองเรียนคาเฉลี่ยเทากับ....4.56...คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั...3.83......คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความ
รวดเร็วในการจัดการขอรองเรียนคาเฉลี่ยเทากับ.....3.72.....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องของผลการจัดการขอ
รองเรียน โดยประสานหนวยงาน ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่นิสิตรองเรียนใหดำเนินการแกปญหาใหอยางมีประสทิธิภาพ
มากที่ส ุด เชน เรื ่องของการประกาศผลการเรียน หลักสูตรไดดำเนินการใหเลขาติดตามอาจารยผูสอนเรง
ดำเนินการตรวจขอสอบใหแลวเสร็จและพรอมประกาศผลสอบภายใน 30 วันนับจากวันสอบตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดเวลาไว ผลการดำเนินงานที่เห็นเปนรูปธรรมคือ ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีการประกาศผลการเรียน
กอนครบกำหนด 30 วันทุกรายวิชา 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  (4.1-3) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.70 3.70 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.50 3.60 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.70 3.90 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.10 4.20 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.85 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย  (4.1-11) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

3.8 4.1 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.6 4.2 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3.7 3.7 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.6 3.8 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.5 3.7 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.7 3.9 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 3.6 3.6 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.9 4.1 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 3.7 4.1 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.5 3.6 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.7 3.7 

รวมผลการประเมิน 3.66 3.86 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (4.1-18) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 3.5 4 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.7 3.8 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

3.6 3.9 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.8 3.9 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.7 3.7 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

3.7 3.8 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.5 3.8 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.7 3.7 

รวมผลการประเมิน 3.65 3.83 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

3.75 3.85 
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รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.66 3.86 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.65 3.83 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.68 3.84 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั.3.86...คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งและมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบในการ
เลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจนคาเฉลี่ยเทากับ..3.70...คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเลิกจางและนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่งการเลกิจางโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

ดวยปกติแลวมหาวิทยาลัยมีเกณฑ และมีคำสั่งเกี่ยวกับการเลิกจางงานที่ถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด 
แตในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ที่มีสัญญาปตอปนั้น จะมีปญหาเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยไมตอสัญญา โดยบอก
กลาวลวงหนาอยางกระช้ันชิด ซึ่งถึงแมเจาหนาที่ของหลักสูตรนิติศาสตรยังมิไดรับผลกระทบ แตเมื่อหนวยงานอื่น
ถูกปฏิบัติเชนน้ัน จึงมีผลกระทบตอความรูสึกของเจาหนาที่ในคณะดวยเชนกัน เลยทำใหมีผลตอการประเมินในขอ
นี้ไดคะแนนนอยที่สุด ดังนั้น หลักสูตรจึงเสนอตอคณะเพื่อใหยื่นเรือ่งตอฝายทรัพยยากรมนุษย ใหมีความชดัเจน
เรื่องการเลิกจางงาน เพื่อเสริมสรางกำลังใจใหกับเจาหนาที่ใหมีความมั่นใจตอองคกรดังเดิม 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบการบริหารอาจารย ในประเด็นการเลิกจางโดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรม คือ ฝายทรัพยากรมนุษยมีการชี้แจงวาในกรณีของการเลิกจางงานในสวนของคณะ จะแจงใหคณะ
พิจารณากอน และหากจำเปนจะตองเลิกจางบุคลากรคนใดก็จะแจงใหทราบกอนที่จะหมดสัญญา 30 วัน ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 ผศ.ดร.รัฐชฎา แรง ผศ.ดร.รัฐชฎา แรง 
2 ดร.สิริพงษ โสภา ดร.สิริพงษ โสภา 
3 รศ.ธนโรจน หลอธนะไพศาล ดร.พิทักษพงษ ชัยคช 
4 ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 
5 ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร (4.3-2) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมี
ความพรอม และสำเร็จการศึกษา 

5.00 5 5 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.90 4.92 4.94 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการ
ทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
ฯลฯ  

4.80 4.92 4.96 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.90 5 5 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรู
และสามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

5.00 5 5 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.90 4.92 4.94 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

5.00 5 5 

    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานของหลักสูตร 

5.00 5 5 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.90 4.92 4.96 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 5.00 5 5 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการ
สอน 

5.00 5 5 

    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

5.00 5 5 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.90 4.92 4.94 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา 

5.00 5 5 

รวมผลการประเมิน 4.91 4.97 4.98 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย (4.3-3) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.60 4.00 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.00 4.00 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.50 4.10 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.80 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.73 4.03 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลกัสตูรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ...4.99...คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ.....4.90....คะแนน สืบเนื่องจาก ในภาคการศึกษาที่ 2 
มหาวิทยาลัยตองปดทำการเพราะสถานการณโรคระบาดโควิด 19 จึงทำใหกิจกรรมที่มีการวางแผนไวเกี่ยวกับการ
สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีอันตองเลื่อน หรือบางกิจกรรมตองงดไป จึงทำใหคะแนนในเรื่องนี้มี
คะแนนประเมินที่นอยกวาเรื่องอื่นๆ 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการสงเสริมทกัษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรือ่งการจัดกิจกรรมทีส่งเสริมทกัษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี  

จัดโครงการอบรมเกี่ยวกบัการใช เทคโนโลยีการบันทึกเทปการจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหกับ
อาจารยผูสอน เพื่อนำมาใชในการปรบัตัวกับสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการบรหิารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนทีส่งเสริมทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี  

อ.ผูสอนสามารถดำเนินการสอนไดตามปกติ และมีการพฒันาสื่อการสอนที่ดีข้ึน มีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพือ่ฝกทักษะการเรียนรูดวยตนเองในเรื่องของการหาขอมลูเพื่อทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดดีข้ึน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2562   
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา  (5.1-6) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.00 
 

4.00 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรงุใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

3.80 
 

4.00 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

3.80 
 

3.90 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

3.60 
 

3.70 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

3.90 
 

4.00 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.80 3.80 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 3.70 4.10 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 3.70 3.90 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 3.60 3.90 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.90 4.00 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

3.70 3.80 

    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 3.90 4.00 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ
ของสังคม 

3.70 3.70 

    5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร 

3.60 3.80 

   5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ
ปริญญาโท 

4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.78 3.91 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ..3.91..คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องคำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาทีค่รบคลุม
กวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรอืที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกัน
ระหวางวิชา และมีการสงัเคราะหการเรียนรูคาเฉลี่ยเทากับ...3.70...คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการปรับปรงุเน้ือหารายวิชา
ของหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรือ่งปรับปรงุหลักสูตร 2563 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 30 
 

1. แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรเพือ่รางหลักสูตร 
2. แตงต้ังคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรเพื่อทำการวิพากษหลักสูตร 
3. นำหลักสูตรเสนอตอที่ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 
4. นำหลักสูตรเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
5. สงหลักสูตรให อว. รับทราบ 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรใน และมีการดำเนินการหลักสูตรปรบัปรงุ 2563 

เสร็จเรียบรอยแลว  
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  (5.2-3) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

3.70 4.10 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.80 4.00 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

3.80 4.00 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

3.80 4.00 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

3.90 4.20 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.9 4.20 

    5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาใน
การใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

3.7 4.10 

    5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

3.9 4.20 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 4.1 4.20 
    5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 3.7  

รวมผลการประเมิน 3.98 4.10 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  5.2.2 ดานการบวนการเรียนการสอน  (5.2-4) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.0 4.10 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.1 4.30 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

3.9 4.10 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

3.8 3.80 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.8 4.00 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

3.7 3.90 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

3.6 3.70 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 3.6 3.80 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.7 3.70 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

3.9 4.00 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

3.7 3.70 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

3.6 4.00 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.9 3.90 
    5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

3.7 4.10 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผู สอนที ่เอื้อประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

4.0 4.10 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต เพือ่ใหนิสิต
สำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

3.6 3.60 

    5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 3.7 3.80 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้ง
ตอภาคการศึกษา 

3.7 3.80 

    5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 3.6 3.70 
    5.2.20 มีการใหความรูและระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3.9 3.90 

    5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ 

3.7 3.80 

    5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน 

3.8 3.90 

    5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

3.5 3.60 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.88 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  3.98 4.10 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.75 3.88 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.86 3.99 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ...3.99....คะแนน และมีคาเฉลีย่ต่ำสุดในเรือ่งการสรางเครือขายระหวางสถาบัน
ภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ทีม่าชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสง
นิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศคาเฉลี่ยเทากบั....3.60.....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินทีไ่ดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการติดตามวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ คือติดตามนิสิตคางทอที่ไมมาทำเรื่องจบการศึกษา และที่ไมมาสอบวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ผลที่ไดคือ 
มีนิสิตรหัสท 56-59 มาสอบ และทำเรื่องจบการศึกษาเพิ่มข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน  (5.3-1) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.3 4.4 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 
ฯลฯ) 

4.2 4.2 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะ
การปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

3.9 4.2 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 3.9 4 
    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลก
แหงการทำงาน) 

3.9 4 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.1 4.1 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง
กับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการ
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

3.8 4.1 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.0 4 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .
7 

3.9 4.2 

    8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน 4.1 4.3 
    8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธ
ได 

4.0 4.1 

    8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.1 4.1 

รวมผลการประเมิน 4.01 4.14 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั...4.14.....คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งการ
กำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตทีเ่หมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู คาเฉลี่ยเทากบั
....4.....คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการตรวจสอบเครื่องมือประเมินใหมี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรูมาเปนผูดำเนินงาน ผลที่ไดคือ อาจารย
ประจำหลักสูตรเรียนรูและเขาใจ พรอมทัง้ปรับปรงุเครือ่งมอืตรวจสอบในรายวิชาของตนไดดีข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื ่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน ...12.... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม....12..... ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม 
จำนวน

ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1.ผศ.ดร.รัฐชฎา แรง 
2.ผศ.ดร.ศิริพงษฺ โสภา 
3.ดร.พิทักษพงษ ชัยคช 
4.ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 
5.ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 
 

1 18/07/62 7 คน 100 
2 15/08/62  7 คน 100 

3 12/09/62 7 คน 100 

4 17/10/62 7 คน 100 

5 14/11/62 7 คน 100 

6 12/12/62 7 คน 100 
7 16/01/63 7 คน 100 
8 13/02/63 7 คน 100 
9 19/03/63 7 คน 100 
10 23/04/63 7 คน 100 
11 14/05/63 7 คน 100 
12 18/06/63 7 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ  

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 

      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
     - หลักสูตรปรับปรุง 2559. (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/59 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 อนุมัติปรับปรุงแกไขครั้งที่ 7/2559 หนังสือสง สกอ. ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 
มีนาคม 2561 จดหมายออกเลขที่ มท.0103/122/2561  

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน....5...วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง...5...วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ...5...วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....-..วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน ...5...... วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง ....5..วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ..-....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ..-...วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 
  

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
   ปการศึกษา    2562  หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่
กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที ่กำหนดในคู มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการ
ทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น....2...วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 
จำนวน....5.... วิชา คิดเปนรอยละ.......40.... (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ป1. ปการศึกษา  2562  หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา  2562    
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกา 2562 ไมมีการรับอาจารยใหม 
 
 

 
  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา...5.....คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 ดร.รัฐชฎา แรง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย 

7 มกราคม 
2563 

สำนักวิจัย 
มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

คูมือการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย 

2 ดร.ศริิพงษ โสภา การอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย 

7 มกราคม 
2563 

สำนักวิจัย 
มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

การเขียนเอกสาร จธ 
1.2 ก เพ่ือขอสงโครง
กำรวจิยัเพ่ือพิจำรณำ
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

รับรองจริยธรรม
กำรวจิยัในมนุษย 

3 ดร.พิทักษพงษ ชัยคช - ประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 
 
 
- โ ค ร ง ก า ร ส ม า ชิ ก
วุฒิสภาพบประชาชนใน
พ้ืนที่จังหวัดภาคใต 

- ม ก ร า ค ม 
2563 
 
 
- ส ิ ง ห า ค ม 
2563 

-คณะกรรม 

การปฏิรูปท่ีดิน

จังหวดัตรัง 

- ศาลากลาง
จังหวัดตริง 

- เร่ืองของการโอน
สิทธิในทีด่ิน การ
เวนคืนที่ดิน 
 
- การตรวจสอบ
กฎหมายที่
ประกาศใชแลวเปน
ไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือไม 

4 ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศว
ภูวดล 

เขารวมงานไทยแลนด 
เอ็กโปร 2019 งานวิจัย
แหงชาติ 2562  

8 เมษายน 
2562 

สำนักวิจัย
แหงชาต ิ

การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง 
มั่งคั่งและยัง่ยืน 

5 ดร.เกรียงไกร กาญจน
คูหา 

เขารวมงานไทยแลนด 
เอ็กโปร 2019 งานวิจัย
แหงชาติ 2562 หัวขอ 

8 เมษายน 
2562 

สำนักวิจัย
แหงชาต ิ

การวิจัยเพ่ือพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง 
มั่งคั่งและยัง่ยืน 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา

......5.......คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม......5......คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา.......1.......คน   คิดเปนรอยละ....100...... (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นายภูวนัย เพชร็ไปร โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ใชระบบ e-office ครั้งท่ี 2       

ธันวาคม 
2562 

CNE การสงงานผานะบบ e-

office 

2      

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการ

พัฒนา ....1..... คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

.....1...... คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน...6..... คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน.....6..... คน คิดเปน

รอยละ....100......... ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ ....4.68..... เม่ือแยกเปน
รายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 28.30 6 4.71 ดีมาก 
2 ดานความรู 30.00 6 5.00 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 27.75 6 4.62 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
28.80 6 4.80 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

26.80 6 4.47 ดี 

√ 
  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 38 
 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 28.30 6 4.71 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  6 4.68  

 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งสิ้นจำนวน......4... คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน....4.... คน คิดเปนรอยละ.....100....... ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม 
เทากับ ............. เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ลำดั
บที่ 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนที่
ตอบ 

คาเฉลี่ย 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 5.00 1 5.00 
  (2) ดานความรู 5.00 1 5.00 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 5.00 1 5.00 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 5.00 1 5.00 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.80 1 4.80 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กำหนด) 

4.80 1 4.80 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 
คะแนน) 

29.60 1 
4.93 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด 1 (คน) 1 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 1 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยาง
นอยรอยละ 20) 100 

 

 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 
มีจำนวน. 11 

ตัวบงชี ้

จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 

มีจำนวน 5 ตวั
บงชี ้

(ตัวบงชีท้ี่
ดำเนินการผาน  

1, 2, 3, 4, 
และ5) 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 รอยละ 100 

จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี 

มีการดำเนินการ

ผานจำนวน 10 
ตัวบงชี ้

(ดำเนินการไม
ผานตัวบงชี้ ระบุ

ตัวบงชี้ที่  - ) 
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 10 ตัวบงชี ้

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 (6.1-1) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 5.00 5.00 5.00 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.80 4.85 4.87 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.90 4.92 5.00 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.90 4.92 5.00 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.90 4.92 5.00 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.80 4.85 4.87 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.80 4.85 4.87 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.80 4.85 5.00 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.90 4.92 5.00 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.88 4.90 4.93 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูเฉพาะระดับบณัทิตศึกษา (6.1-2) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อให
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

3.70 3.90 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 3.90 3.90 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

3.70 3.90 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.50 3.70 

    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.90 4.00 

    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย 4.00 4.10 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.60 3.90 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

3.80 3.90 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.90 3.90 

    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิต
สามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

3.90 3.90 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เปนตน 

3.70 3.90 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย 3.70 3.90 

    6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.90 4.00 

    6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 3.80 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.79 3.91 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่องหลายเรื่อง เชน เรื่องเทคโนโลยีที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจบุันคาเฉลี่ยเทากับ...5.....คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งมกีาร
บริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพคาเฉลี่ยเทากบั 4.87  คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ...3.91....คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเตรียมความพรอมทางกายภาพ 
(หองเรียน/หองบรรยาย)คาเฉลี่ยเทากับ...3.70....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องของการปรับปรุงหอง
บรรยาย และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการจัดซื้ออุปกรณหองบรรยาย โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การปรับปรงุคุณภาพหอง
บรรยายสด และอุปกรณในการสงสัญญาณภาพและเสียง และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องการจัดซือ้
อุปกรณในการสงสญัญาณภาพและเสียง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอเรื่องการจัดซื้ออปุกรณในการสงสัญญาณภาพและเสียง ตอทีป่ระชุม
อนุวิชาการสายสงัคม 

2. อนุวิชาการสายสังคมเสนอเรื่องจัดซือ้อุปกรณในการสงสัญญาณภาพและเสียง ตอผูบรหิารเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

3.อธิการบดีอนุมัติ 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นการปรับปรงุคุณภาพหองบรรยายสด และอปุกรณ

ในการสงสัญญาณภาพและเสียง โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มกีารจัดซือ้ และติดต้ังกลอง Webcam จำนวน  13 หอง  
2. มีการเปลี่ยนแปลงระบบเสียงจากระบบ Analog มาใช ระบบ HDMI ทำใหคุณภาพเสียงชัดเจนสม่ำเสมอและ

เสถียรมากข้ึน  
3. มกีารจัดซื้อ Touchpad ติดต้ัง จำนวน 13 หอง โดยนำมาเสริม Visualizer 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

1. รศ.ปราโมทย ลำไย 
2. ดร.จักรกฤช ณ นคร 
3. ดร.ศิริพงษ โสภา 
4. รศ.นิติ ผดุงชัย 
5. ดร.หาญณรงค ศรีอรุณพรรณา 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1. ดร.ศิริพงษ โสภา 
2. ผศ.เฉลียว นครจันทร 
3. ดร.รัฐชฎา แรง 
4. รศ.ธนโรจน หลอธนะไพศาล 
5. ดร.จักรกฤช ณ นคร 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. ดร.รัฐชฎา แรง 
2. ดร.ศิริพงษ โสภา 
3. รศ.ธนโรจน หลอธนะไพศาล 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. ผศ.ดร.รัฐชฎา แรง 
2. ผศ.ดร.ศิรพิงษ โสภา 
3. ผศ.ธนโรจน หลอธนะไพศาล 
4. ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 
5. ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.ดร.รัฐชฎา แรง 
2. ผศ.ดร.ศิรพิงษ โสภา 
3. ผศ.พิทักษพงษ ชัยคช 
4. ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 
5. ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ผศ.ดร.รัฐชฎา แรง 
2. ผศ.ดร.ศิรพิงษ โสภา 
3. ดร.พิทักษพงษ ชัยคช 
4. ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 
5. ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.73 4.76 4.83 4.93 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

2.50 3.75 5 1.50 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.62 4.26 4.92 3.22 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3 3 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+2.08+5/ 

3=4.03 
5+5+5/3 

=5 
5+4.17+5/

3=4.72 
5+4.17+5/

3=4.72 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ 

2.08 5 4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.01 4.33 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน   

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.50 3.50 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.64 3.73 3.81 3.63 

 


