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ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 

2563 โดยได้ท าการวิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ รวมทั้งสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา ตัวแทน

ผู้ใช้บัณฑิต ตัวแทนศิษย์เก่า จึงขอรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ฉบับนี้ทุกประการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1 1 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบท่ี 2  2 4.72 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  3 3.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4  3 3.48 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5  4 3.31 ด ี
องค์ประกอบท่ี 6 1 3.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้  3.41 ดี 
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วิธีการประเมิน 
1. การวางแผนและการประเมิน 

 (1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยก าหนดวันประเมิน วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2563 และได้มี
การประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้อง
ตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่
ละคนปฏิบัติ 

 (2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษ าภายในระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารย์ประจ า เพ่ือแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์
การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
  (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของตัวบ่งชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนินกิจกรรมการ
เรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผลการ
ประเมิน 

 (3) การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 
  (1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจาแก่ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาส
ให้หลักสูตรได้ชี้แจง ท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
  (2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง หลังจากนั้น
คณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอ
ไปยังหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป 
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  สัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง 
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 2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่เป็นผล
การประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ (2) 
การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อท่ีประชุมของบุคลากร
ของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 ทั้งนี้เกณฑ์การตัดสินผลเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 
 
 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  หลักสูตรควรจัด
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครอบคลุมทักษะส าคัญ เช่น ทักษะชีวิตและการ
ท างาน ทักษะสารสนเทศและเทคโนโลยี ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะทางด้านสังคมและความ
รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การบริหารอาจารย์ (1) ควรหาแนวทางในการบริหารอาจารย์ ให้สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง

อยู่ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (2) ควรมีการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เพียงพอและพร้อมต่อการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมีการ

วางแผนรายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการให้สอดคล้องกับการออกแบบการเรียนการ

สอนใน มคอ.3 ทั้งนี้ในแต่ละภาคเรียน ควรมีการสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

ต่อไป 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ควรหาแนวทางในการปรับปรุงผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

โดยคณะกรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50 
ระดับ 

 
ค่าเฉลี่ย 4.43 

บรรล ุ 4.43 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 70 3 

X 100 = 100 % 

บรรล ุ 5 คะแนน 

3 

........... 

........... 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.72 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนานักศึกษา 

3 ระดับ 3 คะแนน 
บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิด
กับนักศึกษา 

3 ระดับ 3 คะแนน 
บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3 คะแนน 
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 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

โดยคณะกรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

4 ระดับ 
3 คะแนน ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม 4.44 คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญา
เอก 

20% 1 X 
100 = 20% บรรล ุ 5 คะแนน 

5  

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

45% 
 

2 
X 100 = 40% บรรล ุ 3.33 คะแนน 

5 

ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

15% 
 

1 
X 100 = 20% บรรล ุ 5 คะแนน 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับ
อาจารย ์

3 ระดับ 
 

3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.48 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 
 

2 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ 2 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 
100 

9 ข้อ X 100 = 90 % ไม่บรรล ุ 4.5 คะแนน 
10 ข้อ 
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 ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนนประเมนิ 

โดยคณะกรรมการ ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.13 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

3 ระดับ 3 ระดับ บรรล ุ บรรล ุคะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3 คะแนน 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 4.72 4.72 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 3.48 - - 3.48 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.17 - 3.13 ระดับคณุภาพด ี

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพด ี
รวม 13 3.21 3.13 4.72 3.41 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน   ดี ดี ดีมาก  
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย            3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง      4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 25521421104393 
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 

2547 และได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความในปี พ.ศ. 2550 สาขาวิชา
นิติศาสตร์ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลายครั้งตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุก 5 ปีและได้ส่ง
หลักสูตรปรับปรุงถึงเนติบัณฑิตยสภาในทุกครั้งที่มีการปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ท้องถิ่น มีปรัชญาคือพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานแห่งปัญญา อัตลักษณ์บัณฑิตคือความรู้ดี มีคุณธรรม น าสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรม เน้นการให้ความรู้ พัฒนาสร้าง
องค์ความรู้ตลอดจนพัฒนาความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่น  และมีการให้บริการทางวิ ชาการกับชุมชนผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริม ท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมโดยมี
การจัดกิจกรรมของนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ด าเนินการวางหลักสูตรและแผนการเรียนเสนอแนะเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดวิชาชีพบังคับและวิชาชีพเลือกให้มีความสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. จ านวนนักศึกษาลดลง ควรมีการออกประสมัพันธ์
หลักสตูรเพื่อใหไ้ด้จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

1. สาขานิติศาสตรไ์ด้ท าการออกประชาสัมพันธ์หลักสตูรกับทาง
มหาวิทยาลยัและออกประชาสมัพันธ์ด้วยตนเองกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 
ท าให้ได้นักศึกษาภาค กศ.ปช. เพิ่มขึ้น แต่ภาคปกติไมเ่พิ่มเนื่องจากปัจจัย
หลายอย่าง เช่น โรคระบาด โควิท 19 

 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ชุดที่ระบุใน มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ* กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(ระบุครั้งที่/วันท่ีผ่านสภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร.ไพรตัน์  แก้วสาร 1. ผศ.ดร.ไพรตัน์  แก้วสาร  
2. ผศ.ณภัทร  ใจเอ็นด ู 2. ผศ.ณภัทร  ใจเอ็นด ู  
3. นายบุญส่ง  วรสิงห ์ 3. นายบุญส่ง  วรสิงห ์  
4. นางสาวไศลโสภิน  ภิรมย์ไกรภกัดิ์ 4. นางสาวไศลโสภิน  ภิรมย์ไกรภกัดิ์  
5. นายกันตินันท์  นามตะ 5. นายกันตินันท์  นามตะ  
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 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1. นายไพรัตน์  แก้วสาร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
นิติศาสตรบณัฑิต (น.บ.) 
Ph.D. (Environmental 
Engineering)  
M.Eng (Chemical and 
Metallurgical Engineering) 
วิศวกรรมเคมี (วศ.บ) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
Griffith Universityออสเตรเลยี 
Royal Melbourne Institute of 
Technology ออสเตรเลีย 
 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2553 
2550 
2543 

 
2540 

 
2530 

2. นางสาวณภัทร  ใจเอ็นดู ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) 
 
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ 
 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2553 
 

2545 
 

2547 
2542 

3. นายบุญส่ง  วรสิงห์ อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

2552 
2540 

4. นางสาวไศลโสภิน  
ภิรมยไ์กรภักดิ ์

อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สถาบันราชภฏัมหาสารคาม 

2552 
2547 

5. นายกันตินันท์  นามตะ อาจารย ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
วิทยาลัยบณัฑิตบริหารธรุกิจ 

2556 
2552 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ผลงานทางวิขาการ ปี พ.ศ. 
1. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ไพรัตน์  แก้วสาร ไพรัตน์   แก้วสาร. (2560). การฟ้องคดีปกครองส าหรับวิชาชีพ

พยาบาลและตัวอย่างคดีปกครองที่ยื่นฟ้องโดยพยาบาล. วารสารการ
พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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5. อาจารย์ผู้สอน  
 5.1 อาจารย์ประจ า 

1) ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ไพรัตน์  แก้วสาร  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร ใจเอ็นดู 
3) นายบุญส่ง  วรสิงห์ 
4) นางสาวไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์ 
5) นายกันตินันท์  นามตะ 
6) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  ปัญญะพงษ์ 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา 
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข  ศรีวงศ์ชัย 
9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลศิลป์  ปรุงชัยภูมิ 
10) อาจารย์จินตกานด์ สุธรรมดี 
11) อาจารย์ฤทธิชัย  ผานาค 
12) Elmira Magtoto Ocampo 
13) อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข 

5.2 อาจารย์พิเศษ 
1) อาจารย์นิคม  รัตนจันทร์ 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ  (อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น )และอาคารบรรณราชนครินทร์ 

(อาคารเรียนรวม ๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

[ √ ] อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน) 
เป็นไปตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า 5 คน)  

√  1.1-1 มคอ.2 
1.1-2 สมอ.08 

 
2. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

[ √  ] อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทุกคนมี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และ
มีผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงาน
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

  √  1.3-1 ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 
หน้า 2 และ 3  

3. คณุสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

[ √  ] อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และมี
ผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 

  - ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 หน้า  
2 และ 3 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจ า 
[ √  ] อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
อาจารย์พิเศษ 
[ √ ] อาจารย์พิเศษมีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
*มีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานั้น 

  1.4 มคอ.2 หลักสูตรนติิศาสตร
บัณฑิต 

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

[ √  ] เป็นหลักสตูรปรับปรุงปี พ.ศ.2560 
(ปรับปรุงไมเ่กิน 5 ปี) 

√  1.10. มคอ.2 หลักสูตรนติิศาสตร
บัณฑิต 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน     ผ่าน    
    ไม่ผ่าน 

    ผ่าน    
    ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผา่นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีกระบวนการด าเนินงานระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

                       4  มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีแนวปฏิบัติการคัดเลือกและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย  
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมกันและได้เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ประจ าเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมุ่งคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท เอก ตรงตามสาขา
ที่รับผิดชอบ หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการซึ่งแสดงถึงความรู้ความช านาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ใน
หลักสูตร  จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต น าระบบการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มาเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
หลักสูตรฯ วิเคราะห์จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานก ากับหลักสูตรฯ  
     หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดังนี้ 
      - มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาล าดับต้น) 
     - มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
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     - มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับ 
     - มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร 
     - มีความเป็นผู้น า และความสามารถท างานเป็นทีม 
     หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
     หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
คณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพ่ือพิจารณาเสนอให้กรรมการ
วิชาการ 
     กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบัน 
และมีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบัน 
     มหาวิทยาลัยแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพ่ือทราบกรรมการหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 
2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรฯ ได้มีการทบทวนระบบกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่พบว่า ในการก าหนด
แนวทางในการพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังขาดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการผลิตนวัตกรรม
การเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สามารถช่วยพัฒนาหลักสูตรฯ 
ต่อไป 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร  ได้มีการประชุมการบริหารหลักสูตร
ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษามีการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร ในด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์กระบวนการบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรนิติศาสตร์อยู่ในระดับดี 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
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- ระบบการบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีกระบวนการการด าเนินงานระบบการบริหารอาจารย์ มี

รายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

                       4   มีผลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีระบบการบริหารจัดการวิเคราะห์อัตราก าลังให้เป็นไปตาม เกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลัง คณะ
รัฐศาสตร์ โดยมีระบบการบริหารโดยมุ่งเน้นการธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คงอยู่กับสถาบันให้
ยาวนานยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้
รับผิดชอบในบทบาทที่ตรงตามความรู้ความสามารถ ในกรณีมีปัญหาด้านการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณะได้จัดสรร และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาให้
อาจารย์มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  และมีแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้มีการบริหารงานตามระบบและ
กลไกการบริหารอาจารย์โดยพิจารณาข้อมูลอัตราคงอยู่ คุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรฯ  มี
การเสนอแผนการบริหารอาจารย์ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และมหาวิทยาลัยฯ  หลักสูตรฯ ได้
ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ขั้นตอนการยกย่องและธ ารงรักษาอาจารย์ และจัดท าแผนความเสี่ยงเรื่องอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับงานร่วมกับคณะ หลังจากนั้นได้มีการประเมินระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตาม
กระบวนการ PDCA และการจัดการความรู้ (KM) 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรน าผลการจัดการความรู้ในกระบวนการบริหารอาจารย์มาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ และจัดท า

แนวปฏิบัติที่ดี โดยอาจารย์ในสาขาวิชา นอกจากนั้นหลักสูตรได้จัดรายวิชาสอนให้กับอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตาม

ความรู้ความสามารถของอาจารย์แต่ละคน โดยรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้น เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องมีภาระงานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ภาระ

งานขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนที่เป็นกรรมการบริหารหลักสูตร  ได้มีการประชุมการบริหารหลักสูตร
ในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษามีการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร ในด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์กระบวนการบริหารหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอนซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรนิติศาสตร์อยู่ในระดับดี 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีกระบวนการการด าเนินงานระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

                       4   มีผลจากการปรับปรุงเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
สาขาวิชามีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและด าเนินการตามระบบและกลไก 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     ในปี 2562  หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของ
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือท าหน้าที่ในการพัฒนาระบบคณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่างหลักสูตร คณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือหาความต้องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดย
ก าหนดให้ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
      - อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม

ความสนใจ โดยได้รับงบประมาณการไปอบรม สัมมนา เพ่ิมพูนความรู้จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก
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คณะ ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่หลักสูตรเสนอ 

 - คณะมีการประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนต่างๆ เพ่ือให้อาจารย์ได้เสนอโครงการวิจัยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น 

เอกสารประกาศทุนวิจัย  ทาง e-office หรือ email 

 - หลักสูตรฯ ภายใต้คณะมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน  

 - ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณส าหรับ

การท าวิจัยเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปัจจุบันมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาจารย์

ประจ าหลักสูตรในการจัดท าผลงานต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 
คน ได้รับการอบรมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 100 
     ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ก าลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 2 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคาดว่า
จะจบการศึกษาภายในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 2 ท่าน 
     ด้านการส่งเสริมและการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในปี 2562 หลักสูตร ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการจัดท าวิจัย โดยปัจจุบัน สาขาวิชานิติศาสตร์มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์ แก้ว
สาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณภัทร ใจเอ็นดู และ อาจารย์ไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์ อยู่ในระหว่าง ยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คาดว่าจะได้รับก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภายในปี 2563 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 กรอบอัตราก าลัง 
4.1-2 รายงานการประชุม 
4.1-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.1-4 แผนพัฒนาบุคลากร 
4.1-5 รายงานการประชุม 
4.1-6 เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ (KM) จากการเล่าเรือ่ง (Story Telling) คณะศลิปศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (ผศ.ณภัทร ใจเอ็นด)ู 
4.1-7 เอกสารการ เข้าร่วมอบรม “การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ในงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ” 
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จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ผศ.ณภัทร ใจเอ็นดู) 
4.1-8 เอกสารการ เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรการเรียกก าลังพลส ารองเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ-ฐานะ” จัดโดย 

โรงเรียนก าลังส ารอง ศูนย์การก าลงัส ารอง อ าเภอปราณบุรี จังหวดัประจวบครีีขันธ์ ในวันท่ี 1-30 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 (อ.กันตินันท์ นามตะ) 

4.1-9 เอกสารการ เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง” จัดโดย สถาบัน
พระปกเกลา้ ในวันที่ 9-11 กันยายน พ.ศ. 2562 (อ.กันตินันท์ นามตะ) 

4.1-10 เอกสารการผา่นการอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพฒันา
สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Cor Competency Development) การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม วิชา ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใน
วันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (อ.กันตินันท์ นามตะ) 

4.1-11 เอกสารการผ่านการอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพฒันา
สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Cor Competency Development) การยึดมั่นในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจริยธรรม วิชา ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใน
วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (อ.ไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์) 

4.1-12 เอกสารการผ่านการอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพฒันาองค์
ความรู้ (Knowledge Development) ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน วิชา ความมั่นคงชายแดน จัดโดย
ส านักงานข้าราชการพลเรือน ในวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้วสาร) 

4.1-13 เอกสารการผ่านการอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพฒันาองค์
ความรู้ (Knowledge Development) กฎหมายและระเบียบราชการ วิชา พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ราชการ จัดโดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือง ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (ผศ.ดร.ไพรัตน์ แก้ว
สาร) 

4.1-14 เอกสารการผ่านการอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพฒันาองค์
ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอยา่งมืออาชีพ วิชา การเจรจาต่อรอง จัดโดยส านกังาน
ข้าราชการพลเรือน ในวันท่ี 13 มถิุนายน พ.ศ. 2563 (อ.บุญส่ง วรสิงห์) 

4.1-15 เอกสารการผ่านการอบรมพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-Learning) หมวดการพฒันาองค์
ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอยา่งมืออาชีพ วิชา มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน จัดโดย
ส านักงานข้าราชการพลเรือน ในวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (อ.บุญส่ง วรสิงห์) 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  แก้วสาร 

โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  
 1 x 100 = ร้อยละ 20  
 5      

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 20 

x 5 = 5 คะแนน 
 20 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2-1 มคอ. 2 หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

20 % ร้อยละ 20  5 คะแนน บรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 24 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัตน์  แก้วสาร 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ภัทร  ใจเอ็นดู 

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 2 x 100 = ร้อยละ 40  
  5     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 40 x 5 = 3.34 คะแนน 
 60     

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.2-1 มคอ. 2 หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑติ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

40 % ร้อยละ 40  3.33 คะแนน บรรล ุ
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 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน  
- มีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 4 เรื่อง  

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 0.80 x 100 = ร้อยละ 16  
  5     

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 16 x 5 = 4 คะแนน 
 20     

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ใน รายงาน
สืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร  ใจเอ็นดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ณภัทร ใจเอ็นดู, รัชกร ประสีระเตสัง, ชวนพิศ  รักษาพวก. (2562). 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี  พ.ศ. 2562 “ท้องถ่ินก้าวไกล  ด้วยวิจัยและ
น วั ต ก ร รม ”  1 2 -13  ธั น ว าค ม  2 5 62  ณ  ม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา. 
     รัชกร ประสีระเตสัง, ชวนพิศ  รักษาพวก,ณภัทร  ใจเอ็นดู.(2562).การ
พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียนแบบโปรแอคทีฟ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรมในระดับอุดมศึกษา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถ่ินก้าวไกล  ด้วยวิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม ”  12-13 ธั น ว า ค ม  2562 ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา. 
     ชวนพิ ศ   รักษาพวก , รัชกร ป ระสี ระ เตสั ง , ณ ภัทร  ใจ เอ็น ดู . 
(2562).การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้เทคนิค 
KWDL. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 
2562 “ท้องถ่ินก้าวไกล  ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” 12-13 ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
     RatchakornPraseeratesung, RaksapukChuanpit and 
NapatJaiendoo. (2562). The Effect of  Active Learning Approach 
on Attitudes of undergraduate students   for course content. 
International Conference on “Empowering Educational 
Leadership for Sustainable Professional Development” 
UdonThani International Education Studies Conference 2019, 
23th November 2019,  UdonThaniRajabhat University. 
UdonThani. 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

0.40   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ที่ ป ร า ก ฏ ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

5 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556  

1.00   

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับ
การป ระ เมิ น ผ่ าน เกณ ฑ์ การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิ จัยที่ หน่ วยงานหรือ
อ งค์ ก ร ร ะ ดั บ ช า ติ ว่ า จ้ า ง ใ ห้
ด าเนินการ 

1.00   

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่
ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

1.00   
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่
ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับสถาบัน 

0.40   

8 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับชาติ 

0.60   

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80   

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1.00   

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

   

12 
จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้ง
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

   

เอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 ผลงานวิชาการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

20 % 
 

ร้อยละ 20  5 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดดังนี้ 
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มี

ความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่

ปีการศึกษา 2560-2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 ผศ.สมนึก  ขวัญเมือง นายกันตินันท์  นามตะ นายกันตินันท์  นามตะ 

2 ผศ.ดร.ไพรัตน์  แก้วสาร ผศ.ดร.ไพรัตน์  แก้วสาร ผศ.ดร.ไพรัตน์  แก้วสาร 

3 ผศ.ณภัทร  ใจเอ็นด ู ผศ.ณภัทร  ใจเอ็นด ู ผศ.ณภัทร  ใจเอ็นด ู

4 นายบุญส่ง  วรสิงห์ นายบุญส่ง  วรสิงห์ นายบุญส่ง  วรสิงห์ 

5 นางสาวไศลโสภิน  ภิรมยไ์กรภักดิ ์ นางสาวไศลโสภิน  ภิรมยไ์กรภักดิ ์ นางสาวไศลโสภิน  ภิรมยไ์กรภักดิ ์

ร้อยละอัตราการ
คงอยู่ 

100 100 100 

 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง 
ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท า  มคอ. มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตามหน้าที่ การจัดท า
มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษา
ดังนี้ ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2560 4.05 เพิ่มขึ้น 
2561 4.10 เพิ่มขึ้น 
2562 4.43 เพิ่มขึ้น 

 

ผลการด าเนินงาน  :  
     ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาท าการส ารวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ย   โดยเมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มมี 2560–2562  มีแนวโน้ม
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง และมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
4.3-1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต่อการบริหารหลักสตูรประจ าปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 2 ระดับ 2 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2559 2560 2561 2562 
2559 18 12 11 11 
2560  17 10 10 
2561   48 38 
2562    23 
รวม 18 29 69 82 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
        นักศึกษาเรียนแล้วได้ย้ายไปเรียนในสาขาอ่ืน นักศึกษาสอบรับราชการได้และต้องย้ายที่อยู่ใหม่ และ
นักศึกษาบางส่วนลาออกไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว  และการให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล อาจไม่
ต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องพักการเรียน โดยปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษากว่า 20 % ของจ านวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 
2557 5 80 
2558 3 40 
2559   

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
    ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยด้านการช าระค่าเทอมของนักศึกษาช าระล่าช้า  และการให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจาก
รัฐบาล อาจไม่ต่อเนื่อง ท าให้นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต้องพักการเรียน 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการด าเนินงาน 
       กรอบมาตรฐานวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education:  
TQF) ได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2  ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพ 

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม หลักฐาน/ตารางประกอบ 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลี่ย 4.43 
[ เอกสาร 2.1.-1] รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 3  

2 
จ านวนผู้ ส า เร็ จการศึกษ าท่ี ได้ รับการ
ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 3 
[ เอกสาร 2.1.-1] รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

3 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

คะแนน 4.53 
[ เอกสาร 2.1.-1] รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

  (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.54  

  (2) ด้านความรู้ คะแนน 4.50  

  (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.40  

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 4.40  

 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้ 

คะแนน 4.20  

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา(อย่างน้อย
ร้อยละ 20) 

ร้อยละ 100 
[ เอกสาร 2.1.-1]  รายงานความพึงพอใจ
ของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562  

ผลค านวณค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย   4.43 
(รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562) 

 รายการหลักฐานอ้างอิง 
เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 

2.1-1 รายงานความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุเป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 4.43 ค่าเฉลี่ย 4.43  4.43  คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
ของหลักสูตร จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 
พฤษภาคม 2562  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 3 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 3 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 3 100 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 

จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
2.2 รายงานผลการส ารวจภาวการณ์มงีานท าของบัณฑิตปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ร้อยละของบณัฑติปรญิญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 100 100 บรรล ุ

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 3 คน จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 100

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

จ านวน 0 คน คิดเป็น ร้อยละ  เท่ากับ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4 การปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
              ปีการศึกษา 2562จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรได้ท าการ

ประเมินสภาพแวดล้อมแนวโน้มของนักศึกษาในปัจจุบัน พบว่าภาพรวมมีแนวโน้มลดลง ทั้งที่หลักสูตรมี

การก าหนดแผนการรับนักศึกษาไว้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (1:25) ปัจจุบันมีอาจารย์ทั้งสิ้น 5คน สามารถ

รับนักศึกษาได้ 125คน ควรมีการปรับแผนลดการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อสิ้นสุด

กระบวนการรับนักศึกษา หลักสูตรได้มีประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค เพ่ือวิเคราะห์

หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐศาสตร์และได้ข้อสรุปดังนี้  

       ปัญหาและอุปสรรค 

1.จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา เนื่องจากระยะเวลาการประชาสัมพันธ์แนะแนวมี  

น้อยและล่าช้า 

2.หน่วยงานรับผิดชอบด้านการแนะแนว เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบแนะแนวทุกคณะ/สาขาวิชา ท า

ให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์หลักสูตรได้ครอบคลุม 

       แนวทางแก้ไข 

1.เพ่ิมช่องทางและขยายระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านสื่อวิทยุ และหนังสือพิมพ์ 

2.มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องการแนะแนวร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยก าหนด

แผนการแนะแนวตลอดปีการศึกษา 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     การด าเนินการรับนักศึกษา ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมที่ได้ก าหนดแบ่งเป็นการรับตรงรอบ
โควต้าและผ่านระบบงานทะเบียนรอบทั่วไป 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยจากผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 พบว่าจ านวน
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นักศึกษาลดลง เนื่องจากมีการรับนักศึกษาในรอบ Admission เป็นจ านวนมากแต่มีคนสมัครเรียนน้อย
ในรอบ Admission ในขณะที่มีการรับนักศึกษาในรอบทั่วไปและรับรับตรงรอบโควต้าน้อย ประกอบกับมี
การเปิดเรียนล่าช้าเนื่ องจากปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยในอาเซียน ในขณะที่
มหาวิทยาลัยอ่ืนเปิดเรียนเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน  ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้ที่เรียนแล้วจึงไม่ได้มา
สมัครเรียน และที่ส าคัญในการออกแนะแนวนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆมีการออกแนะแนวการศึกษาต่อ
ล่าช้าและแนะแนวในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยไปแนะแนวพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยทุกคณะท าให้ขาด
ความคล่องตัวและไม่ได้กลุ่มนักศึกษาตามเป้าหมาย 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางหลักสูตร นิติศาสตร์ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทบทวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 พบว่าปีการศึกษา 2562 พบว่าจ านวนนักศึกษาลดลงจากปี 
2562 เนื่องจากมีการรับนักศึกษาในรอบ Admission เป็นจ านวนมากแต่มีคนสมัครเรียนน้อยในรอบ 
Admission ในขณะที่มีการรับนักศึกษาในรอบทั่วไปและรับรับตรงรอบโควต้าน้อย ประกอบกับมีการเปิด
เรียนล่าช้าเนื่องจากปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยในอาเซียน ในขณะที่มหาวิทยาลัยอ่ืนเปิด
เรียนเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน  ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้ที่เรียนแล้วจึงไม่ได้มาสมัครเรียน และที่
ส าคัญในการออกแนะแนวนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆมีการออกแนะแนวการศึกษาต่อล่าช้าและแนะแนว
ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยไปแนะแนวพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัยทุกคณะท าให้ขาดความคล่องตัวและ
ไม่ได้กลุ่มนักศึกษาตามเป้าหมาย ทางหลักสูตร นิติศาสตร์ จึงได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการในการ
รับนักศึกษาใหม่ในปี การศึกษา 2562 ดังนี้ 
   1. ยกเลิกการรับนักศึกษาในระบบ Admission 
   2. เพ่ิมการรับนักศึกษาในรอบรับตรงโควต้าและรอบทั่วไป 
   3. ออกแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนต่างๆโดยมีการน าศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนั้นร่วมออก
แนะแนวกับหลักสูตร 
     ภายหลังการรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 ได้นักศึกษาภาคปกติจ านวน 11 คน แต่
จ านวนนักศึกษายังลดลงจากปี 2561   เนื่องจากรอบโควต้ามีผู้สมัครไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และรอบ
ทั่วไปรับเพียงรอบเดียว เห็นควรว่าในปีการศึกษา 2562 ควรรับในรอบโควต้าให้เร็วขึ้น และเพ่ิมการรับ
ในรอบท่ัวไปหลายๆรอบแทนที่จะรับเพียงรอบเดียว 

 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    ทางสาขานิติศาสตร์ได้มีความพยายามในการประชาสัมพันธ์  แล้วแต่ยอดนักศึกษาก็ยังคงลดลง 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้ปรับตัว ปรับกระบวนการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรยังได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ซึ่งมีแผนจัดให้กับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562โครงการดังกล่าวจัดโดย
สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาใหม่ทุกคนหลักสูตรจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา
เกี่ยวกับจัดอบรมปรับวิชาพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาอาทิ วิชาการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย การปรับปรุง
บุคลิกภาพ และการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เป็นต้น เนื่องจากนักศึกษามาจากหลายสถาบันมีพ้ืนฐานที่
ต่างกัน โดยท าหนังสือเชิญอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญภายในคณะเป็นวิทยากรบรรยาย ........................  
         ผลจากการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษานักศึกษาใหม่เข้าใจการเรียนในสาขาวิชา
นิติศาสตร์มากข้ึน  และเข้าใจการเขียนข้อสอบทางกฎหมาย ซึ่งมีความแตกต่างจากศาสตร์ด้านอ่ืนๆ   

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนโดยการเตรียมความพร้อมระดับหลักสูตร 
        1.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับหลักสูตร โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
           1.1 มีการแต่งตั้งและแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
พูดคุยกับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษารู้จักและเกิดความคุ้นเคย  และแนะน าการเรียนและใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย ( เอกสาร 3.1 – 4 )  
          1.2 แนะน าโครงสร้างหลักสูตรในเรื่องของจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวนรายวิชา การ
ลงทะเบียนเรียน และหลักการกู้ยืมทุน กยศ.  
          1.3  การบรรยายพิเศษ จากอาจารย์หัวข้อเกี่ยวกับการการเรียนนิติศาสตร์ เบื้องต้นเพ่ือให้
นักศึกษามีความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเข้าเรียน  
         1.4 แนะน ากฎระเบียบ การปฏิบัติตัว เช่นการแต่งกาย การเข้าร่วมกิจกรรม  เวลาในการเรียน 
        2. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ เพ่ือการอยู่ร่วมกัน  ในกิจกรรม
สันทนาการจากรุ่นพ่ี การเตรียมความพร้อมมีกระบวนการเตรียมความพร้อมในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัยเพ่ือแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบ  ส่งเสริมความรักความสามัคคี กระทั่งการเตรียมความ
พร้อมทางด้าน จิตใจ สุขภาพร่างกาย ของนักศึกษา 
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 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการด าเนินการตามแผนและกระบวนการของการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ารับการศึกษาของหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประเมินผลกระบวนการต่างๆร่วมกันพบว่า
กระบวนการรับมีความโปร่งใสเนื่องจากขั้นตอนการรับอยู่ด าเนินการโดยกองบริการการศึกษา ท าให้มี
เครื่องมือในการวัดผลเพ่ือคัดเลือกเป็นมาตรฐานเดียวกันและอาจารย์ประจ าหลัก สูตรมีส่วนร่วมในแต่ละ
กระบวนการของการคัดเลือกแต่ทั้ งนี้ เนื่องจากหลักสูตรเป็นศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ประกาศ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเฉพาะไม่สามารถระบุเฉพาะ เจาะจงได้ เป็นเพียงการระบุคุณสมบัติใน
ภาพรวม และกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานั้นเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านเวลา และงบ 
ประมาณท าให้การจัดกิจกรรมส่วนใหญ่และจากการประเมินผลการด าเนินการการเตรียมความพร้อมตาม
กระบวนการ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ในปีการศึกษา 2562 พบว่าการด าเนินการเป็นไปตามกระบวนการและบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ มีความพร้อมทางด้านร่างกาย บุคลิกภาพที่เหมาะสมเช่นแต่งกายเรียบร้อย 
ถูกระเบียบ มีความรู้พ้ืนฐานในการเรียน นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรก าหนด ทั้งนี้
สะท้อนถึงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในกฎระเบียบ
สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทาลัยได้ และมีความเข้าใจในการเรียนด้านวิชาการเป็นอย่างดี โดยสาขาวิชาได้
มีการประเมินและปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามเอกสาร      ( เอกสาร 3.1 -5 ) ( 
เอกสาร 3.1 – 6 ) ( เอกสาร 3.1 – 7 ) ( เอกสาร 3.1 – 8 ) ( เอกสาร 3.1 – 9 ) ( เอกสาร 3.1 – 10 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
นักศึกษามีความพร้อมในการจะเข้าศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์มากข้ึนขึและปรับตัวเข้ากับเพื่อนและพ่ีใน
สาขานิติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.1-1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางนิติศาสตร์ 
3.1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 

3.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 

3.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 
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3.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 

3.1-7 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  สาขานิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ 
3.1-8 รายงานความพึงพอใจต่อข้อร้องเรียนนักศึกษา ปี 2562 

3.1-9 แบบฟอร์มการเข้าพบที่ปรึกษาของนักศึกษา 

3.1-10 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษาของนักศึกษา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ได้มีการวางระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนเพ่ือให้มีความพร้อมในการเรียนในแต่ละภาค การเตรียม
ความพร้อมในการใช้ชีวิตในการเรียนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม ด้านใช้ชีวิตเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดความสุขในการเรียนโดย 
     แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการให้ค าปรึกษาปัญหา กับนักศึกษา
โดยจัดท าแบบฟอร์มการขอค าปรึกษา และยังมีช่องทางการปรึกษาผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่นเฟสบุกหรือ
ระบบไลน์ ( เอกสาร3.2 -5 ) พร้อมระบุเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษามีระบบการ
ดูแลนักศึกษาที่ดีให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตประจ าวันในวัยเรียน ท าให้อัตราการลาออก
กลางคันลดน้อยลงจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
     เมื่อเปิดภาคการศึกษาใหม่อาจารย์ปฐมนิเทศนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือให้พ่ีพบน้อง เพ่ือชี้แจงเตรียม
ความพร้อมท าความเข้าใจในการเรียนในด้านวิชาการ และการท ากิจกรรมของนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
นั้นๆ  
      วางแผนกิจกรรมส าหรับนักศึกษาโดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านวิชาการและกิจกรรมนอกห้องเรียน 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     การศึกษา 2562 ได้น าระบบกลไกมาปฏิบัติโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
อาจารย์ได้พบนักศึกษาและชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆของสาขา 
แนะน าอาจารย์ที่ปรึกษาและการเข้าพบนักศึกษา พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาขอค าปรึกษาเรื่องเวลาการเข้า
เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมค่อนข้างมากท าให้กระทบต่อเวลาเรียน
โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีการเรียนร่วมกับนักศึกษาต่างคณะ ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ ในการประสานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพ่ือท าการสอนชดเชยหรืออ่ืนๆที่ไม่
เป็นการกระทบต่อเวลาเรียน ให้ค าแนะน า และดูแลอย่างใกล้ชิดกับนักศึ กษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่กระบวนการเลือกสถานที่ฝึกงาน การพบปะ และให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทาง
ก่อนออกฝึกฯ พบว่า การด าเนินการดังกล่าวได้ผลเป็นอย่างดี นักศึกษามีระเบียบวินัย เมื่อส าเร็จ
การศึกษาได้งานท าท่ีตรงสาขา 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินผลร่วมกันพบว่า นักศึกษามีความรู้

ที่ดีในเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน าไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัดได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานที่

ดูแลนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์  

     นักศึกษา มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีความกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเมื่อต้องใช้ชีวิต 

และแสดงออกในที่สาธารณะ สามารถน าประสบการณ์นอกห้องเรียน มาปรับใช้ในการเรียนในห้องเรียน

ได้เป็นอย่างดี มีระบบการคิดที่เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี ประเมินได้

จากเสร็จสิ้นกิจกรรมทุกกิจกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ จะให้นักศึกษาน ามาสรุปผลและ

น าเสนอในชั้นเรียน( เอกสาร3.2 -2 ) และทางสาขาได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษาโดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    อาจารย์ที่ปรึกษามีระบบการดูแลนักศึกษาที่ดีให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตประจ าวันในวัย
เรียน   ท าให้อัตราการลาออกกลางคันลดน้อยลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 
-เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตโดยให้นักศึกษาตั้ง Line กลุ่ม และ 
Facebookเพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันมากข้ึน................................... 
- นักศึกษาสามารถพบกับอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน............................................  
- มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรม และปัญหาอ่ืน 

 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4 มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมวางแผนการเรียนการ  และในระหว่างการศึกษาอาจารย์ได้มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถนักศึกษาทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น 
การน านักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ต่างๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของสาขาวิชา เช่น 
ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้จัด
กิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ ร่วมกับการบริการวิชาการและกิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ รวมถึงได้ส่งเสริมการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็น
อย่างดี สอนเพ่ือส่งเสริมนักศึกษาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ได้นักศึกษาที่เรียน อย่างมีความสุข และมีทักษะการเรียนรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพ ในอนาคตได้เป็นอย่างดี 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
    การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้มีการ
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ นอกจากอาจารย์ผู้สอนจะวางแผนการ
สอนในแต่ละรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้วางแผนร่วมกันโดยการบูรณา
การใน รายวิชาได้แก่วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางนิติศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึก
ประสบการณ์นอกจากการสอนด้านทฏษฎีแล้วได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนที่ส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยีด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่นการใช้โปรแกรมพ้ืนฐานในการท าเอกสาร การปฏิบัติงานใน
ส านักงาน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงเมื่อออกฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริง  
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        จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม เข้าใจ
สังคมภายนอก เข้าใจผู้ อ่ืน การเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ โดยการบริการวิชาการและบ าเพ็ญ
ประโยชน์      
      การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัยเพ่ือให้นักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือค้นหาปัญหาเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
ชุมชนน ามาเป็นหัวข้อให้การคิดวิเคราะห์ และน าเสนอในห้องเรียน 
     บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาฯ โดยให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทั้งหมด ตั้งแต่
การหาหัวข้อ การติดต่อประสานงาน การด าเนินการ กระทั่งการประเมินผล ซึ่งการบูรณาการดังกล่าว
นอกจากจะเป็นการน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในรายวิชาไปใช้แล้ว ยังสามารถฝึกการกล้าแสดงออก ความ
เป็นผู้น าการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก และการท างานเป็นทีมกับสมาชิกในห้องซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านความรู้  กริยามารยาท การเข้าสังคม ได้เป็นอย่างดี 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     เมื่อมีการด าเนินกิจกรรมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประเมินผลร่วมกันพบว่า นักศึกษามีความรู้ที่ดีใน

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน าไปปฎิบัติได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัดได้จากการสัมภาษณ์หัวหน้างานที่ดูแลนักศึกษาที่

ออกฝึกประสบการณ์  

     นักศึกษา มีความใกล้ชิดกับชุมชน มีความกล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเมื่อต้องใช้ชีวิต และ

แสดงออกในที่สาธารณะ สามารถน าประสบการณ์นอกห้องเรียน มาปรับใช้ในการเรียนในห้องเรียนได้เป็นอย่าง

ดี มีระบบการคิดที่เป็นระบบ คิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดี ประเมินได้จากเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกกิจกรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้นๆ จะให้นักศึกษาน ามาสรุปผลและน าเสนอในชั้นเรียน ( เอกสาร

3.2 -2 ) และทางสาขาได้มีการปรับปรุงกระบวนการในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยน าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสาขา 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ในระหว่างการศึกษาอาจารย์ได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถนักศึกษาทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เช่น การน านักศึกษาออกไปศึกษาดูงาน ในสถานที่ต่างๆที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
การเรียนรู้ของสาขาวิชา เช่น ศาลปกครอง ศาลเยาวชนและครอบครัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสาธารณะ ร่วมกับการบริการวิชาการ และกิจกรรม
การบ าเพ็ญประโยชน์ รวมถึงได้ส่งเสริมการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ( 
เอกสาร 3.2-3 ) ( เอกสาร 3.2 – 4 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562…………………………………………………………………………………….. 
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-เพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตโดยให้นักศึกษาตั้ง Line กลุ่ม และ 

Facebook เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ................................... 

- นักศึกษาสามารถพบกับอาจารย์ที่ปรึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น............................................  

- มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ปัญหาเกี่ยวกับกิจกรรม และปัญหา

อ่ืนๆ....................................................................................................................  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

3.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 

3.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ครั้งที่ 2/2562 

3.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู ่
ปีการศึกษา จ านวน

รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีการศึกษา 2562 2559 2560 2561 2562 

2559 18 18 12 11 7 11 
2560 12  12 10 10 2 
2561 48   48 38 10 
2562 23    23 0 

  
รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
ปีการศึกษา จ านวน

รับเข้า 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสมจนถึงสิ้น

ปีการศึกษา 2562 
2560 2561 2562  

2557 33 23   10 
2558 29  22  7 
2559 18   8 10 

หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 
  

อัตราการคงอยู่     
(1)
(2) x 100  อัตราการส าเร็จการศึกษา   

(1)
(3)-(1) x 100 

 
            38.88 
 
 

 
- ความพึงพอใจของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2560 นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

แก้ไขปัญหาได้ 

2561 นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

แก้ไขปัญหาได้ 

2562 นักศึกษามีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

แก้ไขปัญหาได้ 

 

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 
2560 83.33 69.70 
2561 79.17 75.86 
2562 100 0 
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือ

จ านวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน  :  
      หลักสูตรนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบและปรึกษา เรื่องต่างๆ  ได้มีนักศึกษาส่งข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และได้ส่งข้อร้องเรียนมายังหลักสูตรนิติศาสตร์ ทั้งนี้อาจารย์ใน

หลักสูตรนิติศาสตร์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสอบสวนข้อร้องเรียนข้อเท็จจริง เร่งรัดการ

สอบสวน และรายงานผลการ สอบสวนเสนอตามล าดับ ตลอดจนประสานงานติดต่อผู้ถูกร้องเรียนมาพบ

คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือปรึกษาหารือข้อยุติของการร้องเรียน 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 รายงานส ารวจความพึงพอใจต่อจดัการข้อร้องเรยีนของนักศึกษา 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 44 

 

หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

ระดับคะแนน จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
11500112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 3 3             9 9 
11500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I 1 5 1 2            9 9 
1250022 สุนทรียภาพของชีวิต 3 6              9 9 
12500332 วิถีโลก 8 1              9 9 
1400043 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 8 1              9 9 
6012101 กฎหมายเอกชน 3 1  1  2 2         9 9 
6012102 หลักทั่วไปเกี่ยวกบักฎหมายมหาชน 1 1 4 2   1         9 9 
6012104 กฎหมายลักษณะละเมิด 3  2 1 4  2 3        15 12 
6012206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 2 1 2 5 2           12 12 
6012207 กฎหมายอาญา ๑: ภาคทั่วไป 1 1    2 3 7        14 7 
6012209 เอกเทศสัญญา ๑    1 2 1  12        16 4 
6012211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน

การเมือง 
1 2 6 2 1 1   2       

15 13 

1066321 กฎหมายแรงงาน     1   8        9 1 
1066324 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1       2 8        10 2 
1066432 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   3 3 2           8 8 
1066434 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์

กฎหมายไทย 
    2 1  8        

11 3 

6012213 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  1      7        8 1 
6012214 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 1  2 4 1    1       9 8 
1066327 การว่าความและศาลจ าลอง       1         1 1 
1066328 กฎหมายภาษีอากร   2 1 1           4 4 
1066431 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 2       2         2 2 
1066433 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย  1 1 2            4 4 
1066441 อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา   1 2 1           4 4 
1068401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพี

กฎหมาย 
  3  1           

4 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 
11500132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II 4 3       1       8 7 
1250023 ความจริงของชีวิต 7 1              8 8 
12500312 บัณฑิตกับสังคม 2 2 1 1 1    1       8 7 
1400044 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  3 2 1 1    1       8 7 
6012103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ 2   1 2  2         7 7 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวชิา 

ระดับคะแนน จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W PD P NP S U 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

สัญญา 
6012105 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ไป 1 2   1   3        7 7 
6012208 กฎหมายอาญา ๒: ภาคความผิด 3    1  1 8        13 5 
6012210 เอกเทศสัญญา ๒  1 3   4 1         9 9 
6012213 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน  1 1 1 1  1 4        9 5 
6012214 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3 2 4 1 1 1          12 12 
6012315 กฎหมายปกครอง 2  2  2   2        8 6 
6012328 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์

กฎหมายไทย  
1  3 3    2        

9 7 

1066320 กฎหมายลักษณะครอบครัว      2 1 1        4 3 
1066322 กฎหมายลักษณะมรดก   2 1  1 2         6 6 
1066323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม       1 5        6 1 
1066325 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2      2 3 3        8 5 
1066326 กฎหมายล้มละลาย   1  1 2          4 4 
1066330 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 1  3 1  1 4  1        10 9 
1066429 กฎหมายลักษณะพยาน 1 2  1 1   1        6 5 
1068402 การฝึกประสบการณ์วิชาชพี

กฎหมาย 
4               

4 4 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 
6012207 กฎหมายอาญา ๑: ภาคทั่วไป 1/2562 ผ่าน 7 ตก 7 ยั งไม่ ท ราบผลการ

สอบซ่อม 
  

6012209 เอกเทศสัญญา ๑ 1/2562 ผ่าน 4 ตก 12 ยั งไม่ ท ราบผลการ
สอบซ่อม 

  

1066321 กฎหมายแรงงาน 1/2562 ผ่าน 9 ตก 1 ยั งไม่ ท ราบผลการ
สอบซ่อม 

  

1066324 กฎหมายวิธีพจิารณาความ
อาญา 1 

1/2562 ผ่าน 2 ตก 8 ยั งไม่ ท ราบผลการ
สอบซ่อม 

  

1066434 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์
กฎหมายไทย 

1/2562 ผ่าน 3 ตก 8 ยั งไม่ ท ราบผลการ
สอบซ่อม 

  

6012213 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 1/2562 ผ่าน 1 ตก 7 ยั งไม่ ท ราบผลการ
สอบซ่อม 

  

1066323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2562 ผ่าน 1 ตก 5 ยั งไม่ ท ราบผลการ
สอบซ่อม 

  

6012208 กฎหมายอาญา ๒: ภาค
ความผิด 

2/2562 ผ่าน 5 ตก 8 ยั งไม่ ท ราบผลการ
สอบซ่อม 
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รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 
- ไม่มี -  

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

6013430 ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักกฎหมาย 
ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาในเรื่องศัพท์และส านวน
ภาษาอังกฤษท่ีใช้โดยทั่วไปใน
กฎหมาย เพื่อใหส้ามารถอ่าน
และเข้าใจความหมาย
ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 

เป็นวิชาเฉพาะ (เลือก) ที่ก าหนดไว้แต่
ไม่ได้เปดิเนื่องจากมีนักศึกษาสนใจ
ลงทะเบียนน้อย 
 

ช้ีให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการเรยีน
ภาษาอังกฤษ เพื่อน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อนาคต 
 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหัสวิชา/ชื่อ

รายวิชา /ภาค
การศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

    

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัสวิชา ชื่อรายวชิา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

11500112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
11500122 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร I 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1250022 สุนทรียภาพของชีวิต 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
12500332 วิถีโลก 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1400043 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012101 กฎหมายเอกชน 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012102 หลักทั่วไปเกี่ยวกบักฎหมายมหาชน 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012104 กฎหมายลักษณะละเมิด 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012206 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012207 กฎหมายอาญา ๑: ภาคทั่วไป 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
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6012209 เอกเทศสัญญา ๑ 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012211 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066321 กฎหมายแรงงาน 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066324 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 1 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066432 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066434 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012213 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012214 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066327 การว่าความและศาลจ าลอง 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066328 กฎหมายภาษีอากร 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066431 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 2 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066433 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066441 อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1068401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย 1/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
11500132 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร II 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
250023 ความจริงของชีวิต 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
12500312 บัณฑิตกับสังคม 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1400044 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012105 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ไป 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012208 กฎหมายอาญา ๒: ภาคความผิด 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012210 เอกเทศสัญญา ๒ 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012213 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012214 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012315 กฎหมายปกครอง 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
6012328 นิติปรัชญาและประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066320 กฎหมายลักษณะครอบครัว 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066322 กฎหมายลักษณะมรดก 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066323 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066325 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 2 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066326 กฎหมายล้มละลาย 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066330 กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่ง 1 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1066429 กฎหมายลักษณะพยาน 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
1068402 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีกฎหมาย 2/2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

การประเมินคณุธรรม จรยิธรรม ควร
สอดแทรกในรายวิชาให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การท าผิด เช่น ในรายวิชาหลักวิชาชีพนัก
กฎหมาย ควรแสดงกรณีศึกษาและให้มีการ
แสดงความคดิเห็นกลุ่มย่อย 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก เช่น ผู้
พิพากษา อัยการ ที่มีประสบการณ์ใน
การเกิดคดีที่ไดร้ับผลกระทบจากการขาด
จริยธรรมในวิชาชีพมาให้ความรู ้
 

ความรู้ 
 

ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะที่ไม่ใช่การ
สอบปลายภาคและการทดสอบแบบอ่ืน เช่น 
จากการฝึกท างานเป็นกลุ่มที่มอบหมาย 

แม้นรายวิชากฎหมายจะไม่มีคะแนนเก็บ
ควรมีการวดัผลและประเมินจากการ
สอบถาม การตอบปัญหากฎหมาย
ระหว่างเรยีน 

ทักษะทางปัญญา 
 

ควรมีการให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และ
ติวหนังสือระหว่างกัน 

เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมากขึ้น 

ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 
 

มีการสลับต าแหน่งหัวหน้ากลุม่ในการน าเสนอ
งาน เพื่อความเท่าเทียมในความรบัผิดชอบใน
การท างาน 

มีการวางแผนให้นักศึกษาส่งรายชือ่  ท่ีมี
การสลับต าแหน่งหน้าท่ีในกลุ่ม และ
รายงานผลการประชุมท างานกลุม่อย่าง
สม่ าเสมอ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรเพิ่มโจทย์ท่ีมีการวเิคราะห์เชิงตัวเลขมาก
ขึ้น และใช้การส่งงานผ่านระบบออนไลน ์

ให้นักศึกษาฝึกค้นหาข้อมลูทาง
อินเตอร์เนต็ จากงานวิจัย วารสาร 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  0 คน   
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาด าเนินการอบรมทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน 

การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   

          หลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่ 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การส่งอาจารย์ให้เข้ารบัการอบรม
พัฒนาทางการวิจัย ทางวิชาชีพ
กฎหมาย เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทันต่อ
เทคโนโลยีและการเรียนรู้การใช้
เครื่องมือหรือโปรแกรมสมัยใหม ่

5 - โดยสรุป ผูเ้ข้าอบรมมีความพอใจมาก ในการที่คณะ
รัฐศาสตรไ์ด้จดัให้มีทุน และกิจกรรมสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

   เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
อย่างน้อย 1 รายวิชา 

มีผลการปรับปรุงชั ด เจน เห็ น เป็ น
รูปธรรม 

       ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :                          
     สาขานิติศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยโดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ( เอกสาร 5.1-1 )  

         การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
            สาขาวิชานิติศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 
และเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โดยมีการด าเนินการตามระบบดังนี้ 
      1. ท าการประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพ่ือประเมินบริบทโครงสร้างของหลักสูตร ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของบัณฑิตนิติศาสตร์และอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ รวมทั้งประเมินสมรรถนะของหลักสูตรตามความคิดเห็นของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
      2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพ่ือจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ 
และมาตรฐานของสภาวิชาชีพเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ เพื่อก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสูตร 
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      3. มีการประชุมคณาจารย์เพ่ือก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย
และครอบคลุม และพิจารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum  mapping) 
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และน าข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของ
ศิษย์เก่าและการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณาก าหนด
รายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 
 5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยกร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม่ และจัดการวิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิต เข้ามาร่วม เป็นกรรมการ 
เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดท าหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย 
รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 6. เสนอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้ สกอ.รับรองหลักสูตร ดังนี้ 
              - คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวันที่ 24 สิงหาคม 2560  
              - สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบวันที่ 30 สิงหาคม 2560  
              - สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรวันที่ 3 ตุลาคม 2560  
              - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุมัติหลักสูตร (อยู่ในระหว่างด าเนินการ) 
 7. น าหลักสูตรไปด าเนินการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน มคอ.3-6 
 8. สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7) 
 9. มีการน าผลการประเมิน มคอ.7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 10. ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
         จากการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาที่ระบุ ใน มคอ.2 ของหลักสูตรฯ นั้น ได้มีการก ากับ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3-6) ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากนั้นฝ่ายวิชาการท าการ
รวบรวมผลการเรียนเพ่ือท าการสรุปผลการเรียนของในแต่ละภาคการศึกษาน าเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาตัดสินผลการเรียนปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้น และน าผล
การประชุมไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป  ( เอกสาร 5.1-2 ) และ ( เอกสาร 5.1-3 ) 

        การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พบว่าข้อมูลที่ใช้น ามาเป็นพ้ืนฐานประกอบการ
พัฒนาหลักสูตรที่ได้จากผลการวิจัยเป็นข้อมูลที่ท าการส ารวจเมื่อหลักสูตรด าเนินการครบ 5 ปี อีกทั้งการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑิตภายหลังท างานครบ 1 ปี โดย 
     - ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาและบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินจาก
ภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
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     - ประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร โดยประเมินตามดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในภาพรวม ประกอบด้วยผู้แทนกลุ่มวิชาละ 1 คน 
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ 2 คน ทั้งนี้ให้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     - ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะ 

         การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์ทั้งคณะ สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตร เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา 
นอกจากนั้นจากการประเมินการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา พบว่าผลการเรียนรู้
บางอย่างไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการประเมินผลได้อย่างชัดเจน จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรก พบว่าเกิดจากความไม่
เข้าใจในการก าหนดผลการเรียนรู้ ดังนั้นคณะฯจึงวางแผนให้ทุกกลุ่มวิชาพิจารณาค าอธิบายรายวิชาและ
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับโครงสร้างของหลักสูตรด้วย โดย
คณะฯก าหนดให้ทุกกลุ่มวิชาเริ่มด าเนินการพิจารณารายวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

         ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
      ทางสาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้งผล
การอนุมัติหลักสูตรที่ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและสภามหาวิทยาลัย จนกระทั่ง
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 ( เอกสาร 5.1-2 ) 

          - การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
         เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย 
1 รายวิชา 

มีผลการปรับปรุงชั ด เจน เห็ น เป็ น
รูปธรรม 

         ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ตาม มคอ. 
1 สาขานิติศาสตร์ (เอกสาร 5.1- 4) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
    1.หลักสูตรได้มอบหมายหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
แผนการปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ.5) และหลักสูตรได้ให้ประเมินรายวิชาต่างๆ 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาต่อไป 
   2. คณะ ร่วมกับ สาขาวิชา รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา แผนการปรับปรุงรายวิชา
เพ่ือให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย (มคอ.5) ภายหลังเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
   3. มีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาปรับเพ่ิม-ลดเนื้อหารายวิชาต่างๆ หรือเปิดสอน
วิชาเลือกในหัวข้อที่ทันสมัย เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 
  4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 
ปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหารายวิชา  
  5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดท า มคอ.3 เพ่ือให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรตรวจสอบความเหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum 
mapping) 
   6.อาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ความพึงพอใจต่อรายวิชา และ
จัดท า มคอ.7 เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
      นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประชุมทบทวน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ก่อนครบก าหนดการใช้ 5 ปี เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2561 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561  
            ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2552 ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท า 
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขา 
หรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยค าแนะนาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ต้องมีมาตรฐาน 
ไม่ต่ ากว่า “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561” 
         ข้อ 2 การจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยมีหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
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และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
         ข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 
2563 
         ข้อ 4 ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
        ดังนั้นสาขานิติศาสตร์จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรตามประกาศดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 105 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 138 หน่วยกิต ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มวิชาแกน (วิชาบังคับทางกฎหมาย) ประกอบด้วย กลุ่มวิชาหลักทั่วไป
แห่งกฎหมาย,กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง,กลุ่มวิชากฎหมายอาญา,กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน,กลุ่มวิชากฎหมาย
พาณิชย์และธุรกิจ,กลุ่มวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ,กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ,กลุ่มวิชากฎหมาย
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาชุมชน หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มวิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเลือกทางกฎหมาย) ซึ่งทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดท าให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว 
ขณะนี้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และน าเข้า
คณะกรรมการประจ าคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการมีมติให้ผ่าน แต่มีการ
แก้ไขเล็กน้อย  ( เอกสาร 5.1-5 ) และ ( เอกสาร 5.1-6 ) 

         การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
         ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการรวบรวมรายละเอียดการปรับปรุงรายวิชาที่เปิดสอน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงปีต่อไป และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าอยู่ตลอด 
เช่น รายวิชากฎหมายภาษีเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ลักษณะครอบครัว,พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 เกี่ยวกับ
การข่มขืน เป็นต้น 

         การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลักสูตร เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา นอกจากนั้นจากการประเมินการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา พบว่าผลการเรียนรู้บางอย่างไม่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือการ
ประเมินผลได้อย่างชัดเจน จากการสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรครั้งแรก พบว่าเกิดจากความไม่เช้าใจในการก าหนดผลการเรียนรู้ ดังนั้นคณะฯจึงวางแผนให้ทุก
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กลุ่มวิชาพิจารณาค าอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่รับผิดชอบเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับโครงสร้างของหลักสูตรด้วย โดยคณะฯก าหนดให้ทุกกลุ่มวิชาเริ่มด าเนินการพิจารณา
รายวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 

         ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
         ทางสาขาวิชามีการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แจ้ง
ผลจากการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนตามกรอบระยะเวลาซึ่งขณะนี้หลักสูตรปรับปรุงใหม่
ตามเกณฑ์ มคอ.1 ได้ผ่านกระบวนการวิพากษ์หลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว  
        ในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
ข้อกฎหมาย อาจารย์ประจ าวิชาได้ท าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในรายวิชาให้ตรงกับกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลงใหม ่( เอกสาร 5.1-5 ) และ ( เอกสาร 5.1-6 ) 

      
 

   รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.1-1 ระบบการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้าของศาสตรน์ั้นๆ 
5.1-2 มคอ.2 สาขานิติศาสตร ์
5.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรนิติศาสตรบณัฑิต 
5.1-4 ระบบการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้าของศาสตรน์ั้นๆ 
5.1-5 มคอ.1 สาขานิติศาสตร ์
5.1-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูรนิติศาสตรบณัฑิต 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 ระดับ  3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
       - การก าหนดผู้สอน 
         เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

   เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

อาจารย์ทุกคนมีการวางระบบผู้สอน มีผลการปรับปรุงชั ด เจน เห็ น เป็ น
รูปธรรม 

         ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
   สาขาวิชาได้จัดผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มคอ.2 สาขานิติศาสตร์ 

         การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     ระบบการก าหนดผู้สอนมีการด าเนินการตามระบบ ดังนี้ 
     1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดรายวิชาจากแผนการศึกษาท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
     2. คณะกรรมการสาขาวิชา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาผู้สอนตามความเชี่ยวชาญ โดย
พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน โดยผลการ
ประเมินของอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 หากมีผลการประเมินที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
ให้ประธานคณะกรรมการสาขาวิชาพิจารณาให้มีการสอนแก้ไข เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน  
    ในกรณี มีการรับอาจารย์ใหม่ ให้มีระบบพ่ีเลี้ยง โดยให้อาจารย์บรรจุใหม่สอนคู่ขนานกับอาจารย์
อาวุโส และให้อาจารย์อาวุโสที่เป็นพี่เลี้ยงประเมินผลการสอน  
    การพิจารณาอาจารย์ผู้สอนมีการค านึงถึงความเชี่ยวชาญ การท าวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายวิชานั้นๆ การ
ท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอนและภาระงานเป็นหลัก  
     3. คณะกรรมการสาขาวิชา/อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนให้คณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะพิจารณาอนุมัติ และให้คณะด าเนินการส่งแผนการศึกษาพร้อมรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ให้กองบริการการศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดห้องและเวลาเรียนและประกาศตารางเรียนต่อไป  โดย
หลักสูตรได้มีการก าหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนและตามคุณวุฒิทางการศึกษา  ( 
เอกสาร 5.2 – 1) และ ( เอกสาร 5.2 – 2) 

          การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
          ทางสาขาได้มีการปรับปรุงโดยได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา ( เอกสาร 5.2-2 ) 

โดยการจัดผู้สอนให้ตรงตามคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     มีการน าเข้าที่ประชุมคระกรรมการบริหารสาขาโดยการก าหนดผู้สอนตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ผู้สอนและตามคุณวุฒิทางการศึกษา ( เอกสาร 5.2-3 ) 

         ผลทีเ่กิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ทางสาขามีการปรับปรุงผลการด าเนินงานผ่านการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา มีการก ากับ
ติดตาม และน าเข้าที่ประชุมสาขา โดยมีผลการประเมินของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยในระดับมาก   

         - การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน 
        เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีการก ากับติดตามทุกรายวิชา มีผลการปรับปรุงชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรม 
         ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 

ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีระบบในการตรวจสอบ  มคอ.3 และ มคอ.4 ในการจัดการเรียนการสอนโดยต้องส่งและ
น า รายงานการส่งไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินข้ึนเงินเดือนของอาจารย์ 

        การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
          คณะกรรมบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดแผนการจัดท า มคอ.3 /มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ก่อน
เห็นชอบให้ใช้แผนการเรียนรู้แต่ละรายวิชา หลังสิ้นภาคการศึกษาผู้ สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมิน
แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 เพ่ือน าผล
ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดท าแผนการเรียนรู้ต่อไป ( เอกสาร 5.2-4 ) 
     สาขานิติศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคือ  
        1. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ด าเนินการบูรณาการบริการวิชาการ 
บ้านทรายสะอาด  อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ,ในงานประจ าปีเจ้าพ่อพญาแล หน้าศาลากลางจังหวัด
ชัยภูมิ , ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรณีท่ีประชาชนมีปัญหาสอบถาม โดยร่วมกับ
คลินิกฎหมายเพ่ือประชาชน น านักศึกษาออกให้ค าปรึกษาและแนะแนวประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวัน เช่น กฎหมายเอกเทศสัญญา  ในเรื่องการซื้อขาย, 
เช่าทรัพย์, เช่าซื้อ ,การกู้ยืม,กฎหมายจราจร,กฎหมายมรดก,กฎหมายที่ประชาชนสนใจ เป็นต้น เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มีความรู้และทักษะที่ดีสอดคล้องกับการเป็นนักกฎหมายที่มี
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ประสิทธิภาพ 
        2. ด้านการวิจัย ในปีการศึกษา 2562 ผศ.ณภัทร  ใจเอ็นดู ได้ท าวิจัยเรื่องความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เพ่ือน า
ผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง เพื่อให้หลักสูตรที่ได้มีคุณภาพจึงจ าเป็นต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการน าไปพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
          นอกจากนี้อาจารย์กันตินันท์  นามตะ ได้มีการบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง การด าเนินการทาง
วินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนในรายวิชากฎหมายต่างๆเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยาน โดย
ตีพิมพ์กับวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนมิถุนายน-ธันวาคม.มหาวิทยาลัยราช
ภัฏร้อยเอ็ด ในปี 2562 และอีหนึ่งงานวิจัย เรื่อง การก าหนดสัดส่วนการจ้างแรงงานคนพิการ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ ตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึง่ได้มีการก าหนดโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน 
จนกระท่ังผลิตผลงานออกมาเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
        3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้น านักศึกษาเข้าร่วมประเพณีงานไหว้ครู,งานไว้พระสระ
หงส์ลอยกระทงบนเขา ,งานบุญเดือนหก เจ้าพ่อพญาแล ในรายวิชาบัณฑิตกับสังคม 

        การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2562  

โดยมีการน าเข้าที่ประชุมสาขา ( เอกสาร 5.2-5 ) 

         การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลังจากนั้นทางสาขาได้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยปรับปรุงจากปี
การศึกษา 2561 ( เอกสาร 5.2-6 ) 

         ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
      ท าให้ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ภาพรวมดีข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2561 
 และน าเข้ารายงานในที่ประชุมสาขา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.2-1 มคอ. 2 สาขาวิชานิติศาสตร ์
5.2-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผูส้อน 1/62 และ 2/62 
5.2-3 รายงานการประชุมก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนในสาขาวิชาทั้งภาคเรียนท่ี 1/2561 และ 2/2561 
5.2-4 มคอ. 3 ตารางรับส่ง มคอ.3 
5.2-5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบปี 2561 
5.2-6 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบปี 2562 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
        เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการประเมิน มีผลการปรับปรุงชั ด เจน เห็ น เป็ น
รูปธรรม 

         ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม มคอ.2 สาขานิติศาสตร์และมีการน าเข้าท่ีประชุมสาขา 

         การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
      หลักสูตรก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ดังนี้  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินการทุกปีตามข้ันตอนดังนี้ 
     - การประเมินผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     - พิจารณาวิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการรวมทั้งระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ า
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หลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 

        การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการประเมินกระบวนการและทบทวนระบบกลไกโดยการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ใน

ปี 2561 มาปรับปรุงในปี 2562  

         การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการปรับปรุงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในปี 
2561(เอกสาร 5.3-1) และ (เอกสาร 5.3-2) 

         ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดข้ึนเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ส่งผลให้ภาพรวมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561  และมี
การน าเข้าท่ีประชุมสาขา 

          - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

            เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มีการตรวจสอบทุกรายวิชาที่เปิดสอน มีผลการปรับปรุงชั ด เจน เห็ น เป็ น
รูปธรรม 

             ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
   ทางสาขามีการประเมินผลการเรียนรู้ ตาม มคอ.2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์และมีการน าเข้าที่ประชุม
สาขา  

            การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
หลักสูตรก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ดังนี้  
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการด าเนินการทุกปีตามข้ันตอนดังนี้ 
     - การประเมินผลการเรียนรู้ของบัณฑิต โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     - พิจารณาวิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการรวมทั้งระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 
     - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการประจ า
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หลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนในปีถัดไป รวมทั้งเป็นข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
     - การประเมินต าแหน่งและความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต      
     - การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถามหรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อมและ คุณสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาที่ สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
      - การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความ พร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอ ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย     
     - ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรือ เป็นอาจารย์พิเศษต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้
ของ นักศึกษา 

            การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    จากการประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ พบว่ามีการด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่วางไว้ดังนี้  
     - ได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ฯ ก าหนดให้อาจารย์ที่ไม่เป็นผู้สอนในรายวิชาหรือหัวหน้ากลุ่มวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรนอกสาขาวิชา เป็นผู้ทวนสอบฯ  
   - ได้สุ่มรายวิชาที่ทวนสอบ  
   - บางรายวิชายังไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามผล การเรียนรู้ของรายวิชาเพ่ือให้การด าเนินการมีความถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน 

คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติให้ปรับกระบวนการทวนสอบฯ โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติใน

การทวนสอบฯรวมทั้งจัดท าคู่มือการทวนสอบฯเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาก่อนน าไปใช้ในปีการศึกษา 2562 (เอกสาร 5.3-1) 

           การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการปรับปรุงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในปี 
2561 

           ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
   ส่งผลให้ภาพรวมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 มีคะแนนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561  และมีการ
น าเข้าที่ประชุมสาขา 

           - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
          เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
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มีการก ากับทุกรายวิชา ผลการป รั บ ป รุ งชั ด เจน เห็ น เป็ น
รูปธรรม 

          ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะฯก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่ก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ตามแนวปฏิบัติดังนี้  
     - ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 ใน
รายวิชาที่ตรงกับสาขาที่รับผิดชอบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มวิชา โดยควบคุมก ากับให้ต้องจัดท า มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน  
     - อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบการด าเนินงานของรายวิชา เช่น การก าหนดเกณฑ์การประเมิน
โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม การก าหนดน้ าหนักของการประเมินเป็นไปตามนโยบาย เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลายและสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริง เป็นต้น โดยใช้แบบประเมินการจัดท า มคอ.5 
และ มคอ. 6 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้  
     - จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือพิจารณาการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ. 6 เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอนต่อไป  
    ส าหรับการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมกันพิจารณาและจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 
(เอกสาร 5.3-3), (เอกสาร 5.3-4) และ (เอกสาร 5.3-5) 

         การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุมให้ทุกรายวิชาก าหนดวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ของรายวิชา และใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย ก ากับให้มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือการประเมินนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมให้การก าหนดสัดส่วนของการประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินในชั่วโมงแรกของการจัดการ
เรียนการสอนและต้องมีการตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาการด าเนินการ
จากรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการด าเนินการประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6) และประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7)เมื่อสิ้นสุดปี และ
หลักสูตรได้มีการน าผลการประเมินนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน ด้วยวิธีการ และการใช้
เครื่องมือ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อนของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น วิชาว่าความ
และศาลจ าลอง ได้น านักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ส านักงานทนายความและศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นการศึกษา
จากประสบการณ์จริง จนนักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านกฎหมายที่ได้เล่าเรียนมาทั้งทางแพ่งและทาง
อาญา มาแต่งเป็นเรื่องราวและแสดงละครศาลจ าลองตามวิธีพิจารณาความได้ถูกต้องตามสถานการณ์จริง 
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         การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ควบคุมให้ทุกรายวิชาก าหนดวิธีการประเมินผลตามสภาพจริงที่
เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ของรายวิชา และใช้เครื่องมือประเมินที่หลากหลาย ก ากับให้มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือการประเมินนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควบคุมให้การก าหนดสัดส่วนของการประเมิน
เป็นไปตามเกณฑ์ การจัดการเรียนการสอน การตัดเกรดและแจ้งให้นักศึกษารับรู้อย่างชัดเจน โดย
พิจารณาการด าเนินการจากรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และผลการด าเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดผลการด าเนินการหลักสูตร 
(มคอ.7)เมื่อสิ้นสุดปี และหลักสูตรได้มีการน าผลการประเมินนักศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอน ด้วย
วิธีการ และการใช้เครื่องมือ ที่ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อนของตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

         การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ทางสาขามีการปรับปรุงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงในปี 
2561 

         ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
    ส่งผลให้ภาพรวมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปี 2562 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561  และมีการ
น าเข้าที่ประชุมสาขา 

           
รายการหลักฐานอ้างอิง 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
5.3-1  รายงานที่ประชุมกรรมการบริหารนิติศาสตร ์ครั้งท่ี 3/2563 
5.3-2  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบ ปี 2562 
5.3-3  มคอ. 5 ตารางรับส่ง มคอ.5 
5.3-4  มคอ.6 
5.3-5  มคอ.7 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน 2 ระดับ      2 ระดับ 2 คะแนน บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผลการด าเนนิงาน  
ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน เกณฑ์ เอกสารหลักฐานประกอบ 
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เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เลือก 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 
1.2 มีการจัดประชุม 11 ครั้ง ดังนี้ 
       - ครั้งที่ 1 วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 สถานที่ห้อง
ประชุมสาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารยเ์ข้าร่วม 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   
     - ครั้งที่ 2 วันที่  22 มีนาคม 2562 สถานที่ห้องประชุม
สาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ100 
     - ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายน 2562 สถานที่ห้องประชุม
สาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ100 
    - ครั้งที่ 4 วันที่  29 พฤษภาคม 2562 สถานที่ห้อง
ประชุมสาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารยเ์ข้าร่วม 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   
     - ครั้งที่ 5 วันที่  28 มิถุนายน 2562 สถานที่ห้องประชุม
สาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ100 
     - ครั้งที่ 6 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถานที่ห้องประชุม
สาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ100  
     - ครั้งที่ 7 วันที่  20 กันยายน 2562 สถานที่ห้องประชุม
สาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100   
     - ครั้งที่ 8 วันที่  20 พฤศจิกายน 2562 สถานทีห่้อง
ประชุมสาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารยเ์ข้าร่วม 5 คน คิด
เป็นร้อยละ100 
     - ครั้งที่ 9 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ห้องประชุม
สาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ100  
     - ครั้งที่ 10 วันที่  25 พฤษภาคม 2563 สถานทีห่้อง
ประชุมสาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารยเ์ข้าร่วม 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 100   
     - ครั้งที่ 11 วันที่  12 มิถุนายน 2562 สถานที่ห้อง
ประชุมสาขานิติศาสตร์ จ านวนอาจารยเ์ข้าร่วม 5 คน คิด
เป็นร้อยละ100  

   5.4.1.1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลกัสูตร 
 

(2) มีรายละเอยีดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 
[ √  ] กรณีไม่มี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ     
           TQF 

   5.4.2.2   มคอ.2   
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เลือก 

(3) มีรายละเอยีดของ
รายวิชา และรายละเอยีด
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4  อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 มี
จ านวน  24 รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2562 
มี 20 รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 กอ่นเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 มีจ านวน 24 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 
2562 มี จ านวน 20 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4 ถ้ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 1รายวิชา    
  2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 (ถา้มี) ก่อนเปดิภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 มีจ านวน 1 รายวิชา  

   5.4.3.1 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้สอนในทุกรายวิชาที่ระบุ
ในแผนการศึกษาตามที่
ระบุใน มคอ.2 
5.4.3.2 แบบสรุปการส่ง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)  
5.4.3.3 แบบสรุปการส่ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) (ถ้ามี) 
 
 

(4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5) 
1.ผลการด าเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปี 
การศึกษา 2562 มีจ านวน 24 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 มี จ านวน 20 รายวิชา 
 2.ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน  
ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2562 มีจ านวน 24 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562 มี จ านวน 20 รายวิชา 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6 ถ้ามี) 
1.ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2562มี จ านวน 1 
รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 
(ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 มี จ านวน 1  รายวิชา  

   5.4.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4.2 รายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6 ถ้ามี)  
 
 

(5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

[ ] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  
 

   5.4.5.1 มคอ.7 
 
 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

อธิบายผลการด าเนินงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้
  

   5.4.6.1 ค าสั่งตั้งกรรมการ
ทวนสอบ 
5  
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เลือก 

ปีการศึกษา 
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธก์ารสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

[] มีผลการประเมินการด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 
[   ] ไม่มีผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาทีด่ าเนินการเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผลการประเมิน
ในปีที่แล้ว 

   5.4.7.1 มคอ.7 ปทีี่แล้ว  
5.4.7.2  มคอ.7 ปทีี่
ประเมิน  
5.4.7.3 มคอ.5 ปทีี่แล้ว  
5.4.7.4  มคอ.3 ปทีี่
ประเมิน  

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุ
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

[   ] มีอาจารย์ใหม ่
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 0 คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ 0 คนหรือได้รับค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 0  คน 

[   ] ไม่มีอาจารย์ใหม ่
 

    

(9)  อาจารย์ประจ าทกุคน
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- มีอาจารยป์ระจ าทั้งสิ้น 5 คน 
- ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 

   5.4.9.1 รายงานการเขา้
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

[   ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น  คน 

 [ ] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

    

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5.1จากคะแนนเต็ม 5.0 

[ ] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่3 คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 3 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.14 

[   ] ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
 

   5.4.11.1 ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 
 

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
 

[] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ 4.53  
[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้คะแนน 

   5.4.12.1 รายงานการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

 วิธีการค านวณ 
(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ = 9 
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ดัชนีตัวบ่งชี ้(KPI) ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์ 

เอกสารหลักฐานประกอบ เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เลือก 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
= 10 

(3)  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 90 % 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 2562 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ร้อยละ 90 ร้อยละ 4.5  4.5  คะแนน บรรล ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
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ปัญหาในการบริหารหลักสตูร  อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านยังไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการและไม่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษายังไม่กว้างและไม่ลึกซึ้งในศาสตร์วิชา
นั้นๆ ส่งผลให้นักศึกษาอาจมีความรู้จ ากัด ไม่สะท้อนถึงปรัชญาของหลักสูตร
ที่จะสร้างบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการได้ 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาศักยภาพใน
การศึกษาต่อและการขอต าแหน่งทางวิชาการสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่
อาจารย์เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์สร้างงานวิจัยและต าราได้ปริมาณที่มากขึ้น 

 
 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐานครบทุกห้อง และ
พ ร้อม ใช้ งาน เสม อ  อยู่ ใน
เกณฑ์ระดับดี 

ความคุ้มค่าต่อการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน มีสมุดบันทึกการยืม -คืน 
อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆอย่างเป็นระบบและตรวจสอบการ
ใช้งานสม่ าเสมออยู่ในระดับดี 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นอาคาร 6 
ชั้น โดยจัดให้ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ห้องพักอาจารย์และ
ส านักงานคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 – 5 รวม 12 ห้องเรียนคุณภาพ ส าหรับใช้ท าการสอน และชั้น 6 ใช้เป็น
ห้องประชุม ห้องสโมสรนักศึกษา และห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นทางความรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 พบว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพดี แต่ยังต้อง
พัฒนากระบวนการให้มีความชัดเจน การวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้พัฒนาระบบและ
กลไกการด าเนินงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยปรับปรุงจากข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา โดยเสนอปัญหาต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ในการจัดหาสิ่ง
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อ านวยความสะดวกต่าง  และน าเข้าในแผนงบประมาณของคณะรัฐศาสตร์ ( เอกสาร 6.1 -1 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
     การจัดการเรียนการสอน เป็นการบรรยายในชั้นเรียน โดยมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือใช้
ประกอบการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็นรายวิชาตามรายภาคการศึกษา 
มอบหมายให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยกรรมการหลักสูตรประชุม และมอบหมายรายวิชาต่างๆของ
แต่ละชั้นปี และจัดการเรียนการสอน ณ อาคาร 6 ชั้น บริเวณชั้น 4 และชั้น 5 นอกจากนี้บางรายวิชาที่
ท าการศึกษาภาคสนาม ผู้สอนจะท าบันทึกข้อความเพ่ือออกนอกสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย
ผ่านการอนุญาตจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์เพื่อให้สามารถด าเนินการให้ความรู้ในภาคสนาม  
  ระบบการด าเนินงานอธิบายได้ดังนี้ 
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. หลักสูตรฯ ก าหนดแผนเพ่ือพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน าระบบกลไกดังกล่าว มาเป็น
กรอบแนวปฏิบัติ โดยหลักสูตรฯ ได้พิจารณาวางระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ คือ  
     1. หลักสูตรฯ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาและวางแผนระบบและกลไกการด าเนินงาน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การก ากับ ตรวจสอบและประเมินผล ก าหนดแนวปฏิบัติในระดับสาขาวิชา 
จัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณ น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เสนอไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือรอ
การอนุมัติจัดสรรในทั้งแหล่งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  
     2. หลักสูตรฯ ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทบทวนแผนด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ท า
การส ารวจ/จัดท าความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดท าแผนปฏิบัติการงบประมาณ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนจากนักศึกษา อาจารย์ มาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการพิจารณา  
     3. หลักสูตรฯ ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการงบประมาณ และ
ความต้องการที่ได้ส ารวจ ก ากับและติดตามการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     4. นักศึกษา และอาจารย์ ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     5. ทบทวน/ประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สาขาวิชาด าเนินการ
และมีส่วนร่วม และหาแนวทางการปฏิบัติ ที่ดีจากการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลประเมินความพึง
พอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะมา ประชุมประเมินกระบวนการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรี ยนการสอนของ
หลักสูตรฯ เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
     6. ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
สาขาวิชา โดยน าแนวปฏิบัติที่ดีที่ส่งผลให้ประสบความส าเร็จอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบและกลไก ระดับสาขาวิชา 
     7. หลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานการปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุน
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การเรียนรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการระดับสาขาวิชาอย่างเป็นรูปธรรม น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการประจ าคณะและมหาวิทยาลัย  
     8. มีการจัดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนก ากับติดตามและประเมินผลการใช้ของนิสิต 
ภาคเรียนละหนึ่งครั้งและมีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้ใช้บริการ  
     9. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดสรรให้นักศึกษาท าการ
วิจัยเพื่อพัฒนาห้องสมุดด้วย  
     10. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานการใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2. หลักสูตรฯ มีการด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือทบทวนแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยน าผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา และมีวางแผนส ารวจความ
ต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน และด าเนินการจัดท าโครงการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/แผนปฏิบัติการงบประมาณเสนอคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป (แผนพัฒนา) 
3. หลักสูตรฯ ได้มอบหมายอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากแบบส ารวจของสาขาวิชา หรือจากการสอบถาม โดยก าหนดให้ส ารวจภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ด าเนินการจัดท าโครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และเสนอแผนปฏิบัติการงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2562 – 2563 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดหาสื่อการเรียนรู้และวัสดุการศึกษาเพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน และจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์แต่ละรายวิชาจัดหาสื่อ /วัสดุในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ตามความต้องการ ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ในส่วนของวัสดุ
ที่ใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการตามความต้องการ  
4. หลักสูตรฯ มีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ติดตามและ
ตรวจสอบการจัดหาสื่อและวัสดุการเรียนรู้ว่ามีความเพียงพอหรือไม่ จากแบบประเมินและสังเคราะห์
ข้อมูลจากข้อเสนอแนะในแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมและนักศึกษา/อาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ประจ าหลักสูตรว่ายังมีความต้องการเพิ่มเติมในส่วนใด พบว่า นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนมีความ
ต้องการจัดหาเอกสารต ารา หนังสือ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับการเรียนซึ่งในหลักสูตรมี
หนังสือ งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์จ านวนจ ากัด  
5. หลักสูตรฯ มีการทบทวน/ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
งบประมาณในการจัดหาสื่อ/วัสดุการเรียนการสอนว่ายังคงมีพอที่จะจัดหาเอกสารต ารา หนังสือ งานวิจัย 
และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนตามที่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนต้องการหรือไม่ พบว่า 
ห้องพักอาจารย์เครื่องปรับอากาศช ารุด ส่วนสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ มีความเพียงพอต่อความต้องการ  
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินระบบและกลไกพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สามารถด าเนินการได้ตามขั้นตอน 
คือ เสนอขอซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศจากงบประมาณคณะ แต่คณะไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ใน
ปีงบประมาณนี้ จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้  
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7. จัดให้มีห้องเรียนคุณภาพและมีเครื่องปรับอากาศ ต่อมาปี 2560-61 พบว่าคณะรัฐศาสตร์ไม่มีห้องสมุด
คณะและห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล ทางสาขาได้ประชุมและน าเสนอต่อผู้บริหารคณะ
รัฐศาสตร์ในการจัดหาจนได้ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ และห้องคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา และในปี 
2562 พบว่าห้องเรียนคณะรัฐศาสตร์มีอุปกรณ์บางอย่างช ารุด ทางหนีไฟ มีสิ่งกีดขวาง และสีภายนอกตึก
คณะรัฐศาสตร์เก่าสีซีดทางสาขา จึงได้มีการประชุมสาขาในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาโดย
เสนอต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ จนกระท่ังได้มีการแก้ไขทางเดินหนีไฟ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุดและทาสี
ภายนอกตึกรัฐศาสตร์ใหม่  ( เอกสาร 6.1-2 ) 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
1. หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานส ารวจเกี่ยวกับจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยส ารวจต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุมนักศึกษา เพ่ือวิเคราะห์ความ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
     1) ห้องเรียนและสถานที่ต่าง ๆ มีความเพียงพอและเหมาะสม  
     2) จ านวนสิ่งสนับสนุนในส่วนของหลักสูตรมีความเพียงพอและเหมาะสมและมีการปรับปรุงห้องและ
จัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน คือ อาคาร 6 ชั้น โดยจัด
ให้ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ห้องพักอาจารย์และส านักงาน
คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 4 – 5 รวม 12 ห้องเรียนคุณภาพ ส าหรับใช้ท าการสอน และชั้น 6 ใช้เป็นห้องประชุม 
ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องสมุดเพ่ือการสืบค้นทางความรู้ รวมถึงห้องศาลจ าลองเพ่ือใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนรายวิชากฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา วิชาพยานหลักฐาน หลักวิชาชีพกฎหมายรวมถึงวิชาว่าความและศาลจ าลอง 
     3. หลักสูตรมีการสรุปผล และรายงานผลการใช้และการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้ใช้ เสนอต่อที่ประชุม

กรรมการหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านจ านวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ในปีต่อไป  

     4. หลักสูตรน าผลที่ได้จากการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปี

การศึกษาต่อไป โดยประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางทางในการจัดท าแผนเพ่ือ

จัดหา พัฒนา ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษาต่อไป ซึ่งจากผลการประเมินผลการ

ด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้น าเสนอแผนการด าเนินงาน คือ 

เสนอแผนปรับปรุงห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้ทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 

3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     1. หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกที่ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
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การเรียนรู้เป็นประจ าทุกปีการศึกษาหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  
     2. หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ และความต้องการ เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกปีการศึกษา โดยใช้รูปแบบที่หลากหลายประกอบด้วย แบบส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การประชุมนักศึกษา การสอบถามในชั้นเรียน  (แบบส ารวจ 
รายงานการประชุม)  
     3. หลักสูตรฯ มีการน าผลการประเมินน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร พบว่า สิ่ง

สนับสนุนมีความเพียงพอต่อความต้องการ มีความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับมาก โดยผลจากการ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการส ารวจความพึงพอใจในปีการศึกษา 2562 

4. ผลที่เกิดกับนักศึกษาจากการด าเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     1. หลังจากที่หลักสูตรฯ ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาแล้ว นักศึกษา และ
คณาจารย์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ท าการประเมินความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านระบบพบว่า ในปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ ดี 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     จากปีการศึกษาที่ผ่านมา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาและการใช้งาน เมื่อ

เกิดข้อบกพร่องทางสาขานิติศาสตร์ จะแจ้งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐศาสตร์เพ่ือน าเรื่องเสนอซ่อมต่อทาง

มหาวิทยาลัย เช่น สายสัญญาณเครื่องโปรเจคเตอร์ จ านวนไมค์โครโฟนที่ช ารุด ตลอดจนการซ่อมบ ารุง

เครื่องปรับอากาศเพ่ือให้เกิดความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ 

     ต่อมา สาขาได้มีการประชุมเห็นว่ายังมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บางอย่างช ารุดเช่น เครื่ องปรับอากาศ 

คอมพิวเตอร์ รวมถึงห้องสมุดกฎหมายที่ไม่มีระบบการยืมแบบห้องสมุดทั่วไปที่วางระบบที่เป็นมาตรฐาน

ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า จึงได้เสนอผู้บริหารคณะบรรจุงบประมาณไว้ในแผนส าหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

แผนการรับเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดกฎหมาย  

( เอกสาร 6.1-3 ) และ ( เอกสาร 6.1-4 ) และมีการน าเข้าที่ประชุมสาขา ( เอกสาร 6.1-5 ) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     หลังจากนั้นสาขาได้ติดตามการด าเนินการของคณะรัฐศาสตร์พบว่าทางคณะได้มีการจัดงบประมาณ
ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  
และทางสาขาได้น าเข้าที่ประชุมสาขา  เมื่อด าเนินการตามปรับปรุง ห้องเรียนจ านวน 12 ห้องชั้น 4 และ
ชั้น 5 ของอาคารพร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ห้องประชุม ห้องสมุดยังเปิดใช้งานได้ตามปกติ 
( เอกสาร 6.1-6 ) และ ( เอกสาร 6.1-7 ) 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ทางคณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินการตามที่สาขาร้องขอจนกระทั่งได้มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  และได้มีการน าเข้ารายงานในที่
ประชุมสาขา เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งานของห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด มีความพร้อมใช้
เสมอ มีการตรวจเช็ค ซอ่มปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้ 
( เอกสาร 6.1-8 )  ( เอกสาร 6.1-9 )  และ ( เอกสาร 6.1-10 ) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
มีการจัดระบบ
การใช้ห้องต่างๆ 
โดยติ ด ต าราง
การใช้งานห้อง 
ก า ร ท า บั ญ ชี
ผู้ ใ ช้ ง า น ต า ม
ห้ องเรี ยนและ
ห้องต่างๆ ดังน้ี 
1. ห้ อ ง เ รี ย น
บรรยายจ านวน 
12 ห้องโดยทุก
ห้ อ ง จั ด ใ ห้ มี
โป ร เจ ค เต อ ร์ 
ล า โ พ ง แ ล ะ
ไ ม โ ค ร โ ฟ น
เคลื่อนที่ส าหรับ
การบรรยายใน
ช้ันเรียน  
2. ห้ อ ง
ค อ ม พิ ว เต อ ร์
และอินเทอร์เนต็ 
จ า น ว น  15 
เครื่อง บริ เวณ
ห้ อ ง 1301 ช้ั น 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เช่นห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ตลอดจน
ทราบจ านวนผู้ใช้งาน ท าให้สามารถจัดเก็บและตรวจสอบความคงสภาพการใช้งานได้
อย่างถูกต้อง เป็นระบบ 
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3 อาคาร 6 ช้ัน
ส าห รับสื บค้ น
แ ล ะ แ ส ว งห า
ความรู้ออนไลน์ 
3. ห้ อ งส โมส ร
นักศึกษา ช้ัน 6 
จ านวน 1 ห้อง 
4. ห้ อ ง ส มุ ด
คณะช้ัน 6 และ
ห้องศาลจ าลอง 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     1. ห้องเรียน การจัดท าแผนผังการใช้ห้องเรียนของแต่ละวันในสัปดาห์ตามตารางการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนการใช้งาน  
2. เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ จัดท าบัญชีการยืม-คืน  
3. รายงานการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆเมื่อเกิดปัญหาต่อกรรมการบริหารคณะในคราวประชุมแต่
ละครั้งเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
4. เสนอการซ่อมบ ารุงเมื่อเกิดสภาพช ารุดหรือจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
     ต่อมา สาขาได้มีการประชุมและได้เสนอต่อคณะรัฐศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนกาเรียนรู้ จนกระท่ังมีการบรรจุงบประมาณไว้ในแผนงบประมาณของคณะ 
( เอกสาร 6.1- 11 ) และ ( เอกสาร 6.1- 12 ) 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
      ในภาคการศึกษาปี 2562 พบว่าห้องเรียนคณะรัฐศาสตร์มีอุปกรณ์บางอย่างช ารุด ทางหนีไฟ มีสิ่ง
กีดขวาง และสีภายนอกตึกคณะรัฐศาสตร์เก่าสีซีดทางสาขาได้มีการประชุมสาขาในการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาโดยเสนอต่อผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ จนกระทั่งได้มีการแก้ไขทางเดินหนีไฟ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ารุดและทาสีภายนอกตึกรัฐศาสตร์ใหม่  ( เอกสาร 6.1-13 ) นอกจากนี้ยัง
ก าหนดการด าเนินงานต่างๆไว้เพ่ือรองรับปัญหาดังนี้  
1. การติดแผนป้ายหน้าชั้นเรียนทุกห้องให้ทราบการใช้งานในแต่ละวันของสัปดาห์ในการท าการเรียนการ
สอนส าหรับห้องบรรยาย 
2. มีบัญชีการยืม – คืน เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี 
3. คณะรัฐศาสตร์ รับทราบปัญหาที่เกิดได้ทันท่วงทีเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
4. จัดซ่อมบ ารุงได้ทันเวลา ให้พร้อมใช้งานเสมอ 
การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
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ผลการด าเนินงาน  :  
     ในรอบปีการศึกษา เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ ในเรื่องสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ จะได้น าผลสรุปและปัญหาที่เกิดขึ้นมาท าการแก้ไข และ ทางสาขานิติศาสตร์ได้มีการประเมิน

ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาในปี 

2561 เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและพบว่าในปีการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ( เอกสาร 6.1-14 ) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆของคณะรัฐศาสตร์ จะถูกน าเสนอทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น และความต้องการ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมต่อการใช้งานไปยังมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบและด าเนินการ
จัดการเพื่อให้เกิดความเมาะสมในการเรียนการสอน และ ทางสาขาได้มีการติดตามผลการด าเนินการของ
คณะและได้มีการน าเข้าที่ประชุมสาขา ( เอกสาร 6.1-15 ) 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  :  
     ผลการด าเนินงานท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปริมาณเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
ท าให้การสอนบรรลุผล มีผลงานเชิงประจักษ์ คือ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ตลอดจน
อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีจ านวนที่เหมาะสม คณะได้
ด าเนินการตามท่ีสาขาแนะน าจนส่งผลให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของ
นักศึกษา ( เอกสาร 6.1-16 ) 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)  

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

     แบบสอบถามเพ่ื อ
ประเมินความพึงพอใจ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
ถึงดีมาก 

มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในระยะยาวต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือความพร้อมด้านสมรรถภาพการ
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง อยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
ผลการด าเนินงาน  :  
ทุกสิ้นภาคการศึกษา สาขาได้มีการประชุมและเสนอแนะต่อคณะรัฐศาสตร์ในการเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา จนมีการบรรลุไว้ในแผนงบประมาณของคณะ ( เอกสาร 6.1-17 ) 
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 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
ผลการด าเนินงาน  :  
แบบสอบถามทั้งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในชั้น
เรียน และแบบสอบถามออนไลน์ 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
ผลการด าเนินงาน  : สาขานิติศาสตร์ได้น าข้อร้องเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ในการ
ประเมินความพีงพอใจมาปรับปรุงแก้ ไข โดยการน าเข้ าที่ ประชุมสาขาและเสนอผ่ านคณะ
กรรมการบริหารคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิในการปรับปรุงแก้ไข
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา
ซ้ า และน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยล่าสุดได้มีการน าเสนอผู้บริหารให้ทาสีตึกรัฐศาสตร์
ด้านนอกอาคารใหม่เนื่องจากสีซีด และได้รับการตอบสนองโดยการทาสีตึกคณะรัฐศาสตร์ใหม่ รวมถึง
การติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ให้มีความเร็วเพ่ิมข้ึน  
    โดยหลักสูตรนิติศาสตร์ สามารถจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับอาจารย์และนักศึกษาโดยการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/คณะ และสถาบัน ให้นักศึกษาได้มีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอต่อการเรียน
การสอนที่พร้อมใช้อยู่เสมอ มีห้องสมุดของสาขาวิชา มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มี อินเตอร์เน็ตที่ใช้อย่างทั่วถึง 
มีวารสารวิชาการเพ่ือสืบค้น มีหนังสือที่มีคุณภาพมีความทันสมัย(อายุไม่เกิน 10 ปี)อย่างเพียงพอ 
นอกจากการจัดสิ่งสนับสนุนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์แล้วยังได้จัดพ้ืนที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ
แลกเปลี่ยน สนทนา รวมถึงการท างานร่วมกัน การสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ดังกล่าวส่งผลให้อาจารย์สามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
นักศึกษาสามารถมีผลงานการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่น าไปเผยแพร่ในวารสาร ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ได้
อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2559 ได้คะแนนระดับ 3.91 คะแนน ปี2560 ได้คะแนนระดับ 4.00 
คะแนน ปี 2561 ได้คะแนนระดับ 4.05 และปี 2562 ได้คะแนน 4.10 คะแนน ( เอกสาร 6.1-18 ) 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการด าเนินงาน  การทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากผลการประเมินแบบสอบถามของนักศึกษา
เสนอต่อกรรมการบริหารคณะในทุกๆรอบของภาคการศึกษาเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อการใช้งาน
อย่างสม่ าเสมอ ( เอกสาร 6.1-19 ) 
ผลที่เกิดจากการปรับปรุง(โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการด าเนินงาน  : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆมีความพร้อมใช้งานจากการน าผล
การประเมินมาปรับปรุงในปี 2562  และน าเข้ารายงานในที่ประชุมสาขา ส่งผลให้นักศึกษามีความพึง
พอใจเพ่ิมข้ึน ( เอกสาร 6.1-20 )  ( เอกสาร 6.1-21 ) และ ( เอกสาร 6.1-22 ) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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เอกสารหมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
6.1-1 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-2 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขานิติศาสตร์ 
6.1-3 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-4 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2561 
6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที ่8 /2562 
6.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที ่3 /2563 
6.1-7  รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-8 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที ่3 /2563 
6.1-10 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขานิติศาสตร ์
6.1-11 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที ่8 /2562 
6.1-13 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขานิติศาสตร์ 
6.1-14 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที ่3 /2563 
6.1-16 ภาพถ่ายสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูส้าขานิติศาสตร์ 
6.1-17 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐศาสตร์ 
6.1-18 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 
6.1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารนิติศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2562 
6.1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขานิติศาสตร์ ครั้งที ่3 /2563 
6.1-21 รายงานผลส ารวจความคิดเห็นต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน บรรลุ 

 
 

หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ค าอธิบายรายวิชาไม่ทันสมัย 

ความเห็นของประธานหลกัสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการ

เห็นควรปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 



รายงานผลการด าเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2562 : หน้า 77 

เสนอแนะ 
การน าไปด าเนินการเพ่ือการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และปรับปรุง และค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา จัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศึกษา 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน เห็นชอบให้เพิ่มรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้แก่นักศกึษา 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการเพิ่มรายวิชา ภาษาอังกฤษ และ

คอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

มีรายวิชา ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
กระบวนการประเมิน ควรเน้นการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ควรมีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน พัฒนาจุดแข็งให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 ให้ทันสมัย 

 
 
 

หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน
(ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นในสถาบันการ
อุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน อีกทั้งจ านวนผู้เรียนทั้งประเทศก็มีจ านวนที่ลดลง ท าให้
ปริมาณผู้สมัคร ในหลักสูตรมีน้อยลง 

การเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถาบัน(ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นในสถาบันการ
อุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ให้สถาบันอุดมศึกษาระดับ
อนุปริญญา เปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ จึงท าให้มี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อ
หลักสูตร คือ ท าให้ปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร น้อยลง 

 
หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 
    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

จ านวนต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. 
จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น 2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. 

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

สนับสนุนให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. อยู่ในช่วงการยื่นขอต าแหน่ง 

สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาเอก 

2564 คณาจารย์ สาขา รปศ. มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
เพ่ิมข้ึน 1 คน 

 


