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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ  
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 1 
 

รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะนิติศาสตร์ 

ปีการศึกษา  2556 
 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1 นายสมหมาย จันทร์เรือง ประธานฯ (นิติศาสตร์) 

2 ผศ.สมเกียรติ ภู   พัฒน์วิบูลย์ ประธานฯ (บริหารศาสตร์) 

3 ผศ.จารุวรรณ ธนวิรุนันท ์ กรรมการ 

4 ผศ.นลิน เพียรทอง กรรมการ 

5 นายวรการ วงศ์สายเชื้อ กรรมการ 

6 นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย กรรมการ 

7 ผศ.สมบัติ สินธุเชาวน ์ กรรมการ 

8 อาจารย์สมศรี ชัยวณิชยา กรรมการ 

9 ผศ.มินตรา สาระรักษ ์ กรรมการ 

10 นางรินลภัส ชัยหิรัฐกิตต ์ กรรมการ 

11 นางสาวสุภัตราภรณ์ สายสมบุญ กรรมการ 

12 นายรัฐพล แม นธน ู เลขานุการ 

13 นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ศรีโชค เลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเอกลักษณ์ คือ “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าใน

แห งอนุภูมิภาคลุ มแม น้ าโขง”  และมี อัตลักษณ์บัณฑิต คือ  “สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต อสังคม ” โดยมีวิสัยทัศน์ 
คือ “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห งอนุภูมิภาคลุ มแม น้ าโขง”ูการด าเนินงานในปีการศึกษา 2556 มี
หลักสูตร ปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก  นิติศาสตร์บัณฑิต 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สรุปได้ว า ผลการ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ งชี้ของ สกอ.และ สมศ. รวม 34 ตัวบ งชี้  มีผลประเมินอยู ในระดับ ดี มีค าคะแนน 3.6 6 
จากคะแนนเต็ม 5  เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบมีผลการประเมินอยู ในระดับ ดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ  ได้แก  
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และผลการประเมินอยู ในระดับดี จ านวน 5 องค์ประกอบ  ได้แก  1) 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 2) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก สังคม 3) องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ 4) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ 5) องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ส วนผลการประเมินอยู ในระดับพอใช้ จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก  1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ  2) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และ 3) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จากคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป. 2)  สะท้อนให้เห็นว า  คณะนิติศาสตร์      
มีผลการด าเนินงานในภาพรวมอยู ในระดับ ดี รวมทุกองค์ประกอบคุณภาพ และ เมื่อวิเคราะห์แยกตัวบ งชี้ด้านปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์  พบว า ด้านกระบวนการ อยู ในระดับดี แต ปัจจัยน าเข้า และ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ อยู ในระดับพอใช้  เม่ือพิจารณารายละเอียด แยกเป็นรายองค์ประกอบคุณภาพ พบว า ส าหรับองค์ประกอบ
ด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยนั้น แม้ว าผลประเมินในภาพรวมอยู ในระดับดีแต ยัง มีตัวบ งชี้บางตัวอยู ใน
เกณฑ์ต้องปรับปรุง  ได้แก  อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน งทางวิชาการ ระดับ
ความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร  งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการ (หนังสือ ต ารา บทความ
ทางวิชาการอื่นๆนอกจากบทความวิจัย) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

จากคะแนนผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3)  สะท้อนให้เห็นว า    คณะนิติศาสตร์ 
มีผลการด าเนินงานระดับดี ในมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต โดยมีค าคะแนนเท ากับ 3.90 และระดับดีในมาตรฐาน
ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา ซึ่งแยกเป็น ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษาและด้านพันธกิจของ
การบริหารอุดมศึกษา โดยมีค าคะแนนเท ากับ 4.12 และ 3.73 ตามล าดับ ส วนมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห งการเรียนรู้ มีผลการด าเนินงานอยู ในระดับต้องปรับปรุง โดย มีค าคะแนนเท ากับ 
2.50 ดังนั้น  คณะนิติศาสตร์  คณะควรก าหนดมาตรการ ผลักดันให้คณาจารย์ จัดท าผลงานวิชาการ   และต าแหน ง
ทางวิชาการ ที่มีคุณภาพสามารถใช้ในการก าหนดต าแหน งทางวิชาการ และตีพิมพ์เผยแพร ในวารสารวิชาการ หรือที่
ประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีการยกย อง ชมเชย หรือให้รางวัลกับอาจารย์ที่มีผลการ
ด าเนินงานดีเด น 
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จากคะแนนผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  (ตาราง ป.4)  สะท้อนให้เห็นว าคณะ
นิติศาสตร์ มีผลการประเมินอยู ในระดับดี ในด้านการให้ความส าคัญกับนักศึกษาและผู้มีส วนได้ส วนเสีย ด้าน
กระบวนการภายใน และด้านการเงิน โดยมีค าคะแนนเท ากับ  4.25 3.91 และ 4.50 ตามล าดับ ส วนด้านบุคลากร
การเรียนรู้และนวัตกรรมยังอยู ในระดับต้องปรับปรุง โดยมีค าคะแนนเท ากับ 2.20 ดังนั้น คณะนิติศาสตร์ ควรพัฒนา
ในประเด็นนี้ ดังที่ระบุไว้แล้วในย อหน้าที่ผ านมา 

เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม   พบว า 
คณะนิติศาสตร์ มีจุดแข็งและมีข้อที่ควรปรับปรุง ดังนี้ 

 

จุดแข็งในภาพรวม 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีความมุ งมั่นในการพัฒนาคณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส วนร วมทุก

ภาคส วน ทั้งในส วนของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
2. คณะมีศูนย์ให้ค าปรึกษาทางกฎหมายที่มีการด าเนินงานอย างต อเนื่อง ส งเสริมการท างานร วมกันของ

ชุมชน คณะ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. คณะมีทุนสนับสนุนจากแหล งทุนภายนอก ซึ่งมากกว าเกณฑ์ที่ก าหนด 

  

จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 
1. ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนยังคลาดเคลื่อน จากเกณฑ์ที่ก าหนด อาทิ เร่ืองวงรอบการ

ประเมิน การปรับปรุงแผน ซึ่งยังไม สามารถท าให้ผลการด าเนินงานโดดเด นเท าที่ควร 
2. มีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ และคณาจารย์ที่ด ารงต าแหน งทางวิชาการ จ านวนไม เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
3. โครงการบริการวิชาการ มีจ านวนไม เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ส่วนที่ 3 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ท่ีรับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา 2556 (วันที่ 1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

3. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1) เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห งพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545  ที่ว า “ให้หน วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว าการประกันคุณภาพภายในเป็นส วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย างต อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต อหน วยงานต้นสังกัดหน วยงานที่เก่ียวข้องและ
เปิดเผยต อสาธารณชน  

2) เพื่อน าไปสู การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3) เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  ส าหรับเป็น

ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต อไป 
4) เพื่อให้หน วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส งเสริมสนับสนุนการจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

4. ข้อมูลของคณะโดยสังเขป  
รัฐบาลได้ก อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น โดยระยะแรกผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต อมาเปิดการสอนทางสังคมศาสตร์เพิ่มเติม ได้แก  การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นทางเลือกแก เยาวชนและผู้สนใจให้มีโอกาสและเข้าถึงการศึกษา ด้านนิติศาสตร์  อัน

เป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกส าหรับผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายที่มีภูมิล าเนาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวม
ตลอดถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศด้วยและเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการปฏิรูปทั้งด้านการศึกษา   การ
ปกครองการกระจายอ านาจสู องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นในการพัฒนาชนบทและสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ ” และได้ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานหลายชุด อาทิ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ์ 2547 แต งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ นอกจากนั้นยังมี
ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต งตั้งคณะกรรมการร างและพิจารณาหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต งตั้งคณะกรรมการร างและพิจารณาหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองประกาศ
มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต งตั้งคณะกรรมการร างและพิจารณา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการบริหารองค์การ และ
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ประกาศมหาวิทยาลัย แต งตั้งคณะกรรมการร างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 
และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น 

ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ทั้งนี้ได้เปิดรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
รุ นแรกในปี พ.ศ.2547 และปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการขึ้น เพื่อ
รองรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรีในสาขาอื่นและผู้ที่มีความต้องการศึกษาใน
สาขานิติศาสตร์เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในหน วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตน 

ส วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตกับ
หลักสูตร  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจาก    สภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนกุมภาพันธ์  2548 ซึ่งต อมาในเดือนกันยายน 2549  สภา-มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และ
อีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์    
            ปี 2556   คณะนิติศาสตร์  ซึ่งเป็นคณะที่มุ งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายได้ปรับเปลี่ยนจากการเป็น
หน วยงาน  ในก ากับของมหาวิทยาลัยเป็นหน วยงานที่เป็นส วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
 
        วิสัยทัศน์ 
         คณะนิติศาสตร์ เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห งอนุภูมิภาคลุ มแม น้ าโขง 
            พันธกิจ              

 1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้น าและ
ด ารงชีวิต             บนพื้นฐานความพอเพียง 

   2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ
ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ มน้ าโขง 

   3. เผยแพร ความรู้และให้ความช วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งเสริมสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมท้องถิ่น 

   4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส วนร วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างท านุบ ารุง 
อนุรักษ ์ ฟื้นฟู และเผยแผ  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การด าเนินงานมีคุณธรรม 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส วนร วมของบุคลากรตลอดจน
การใช้ทรัพยากรอย างคุ้มค า 
  
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน คณะ/ภาควิชา รายชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

ล าดับ คณะ หลักสูตร สาขา 
1 คณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร ์
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ส่วนที่ 4 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะนิติศาสตร์ จากคู มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา  2556 ของคณะนิติศาสตร์ ตลอดจน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
  

1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ ได้ร วมรับฟัง

คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร หลักฐานที่คณะนิติศาสตร์ น าเสนอต อ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ มตรวจสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ และผู้มี

ส วนได้ส วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ในรอบการ
ประเมินนี้ 

- กรณีหลักฐานไม ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่รับผิดชอบในแต ละ
องค์ประกอบตัวบ งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
แก ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ ได้ซักถามหรือ
ขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 

1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝุายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม การ

สัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝุายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝุายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ให้คณะนิติศาสตร์  
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2.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
2.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะนิติศาสตร์เตรียมเอกสารตามองค์ประกอบและ

ตัวบ งชี้ ทั้งในส วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช น  common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช น กระบวนการและ
กิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
องค์ประกอบและตัวบ งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส วนได้ส วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ ได้แก  คณะกรรมการ
ประจ าคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต างๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหาร
ของคณะนิติศาสตร์ ได้แก  คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา เลขานุการคณะ 

2.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ อภิปราย ซักถาม 
แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ างในการด าเนินงานของทุกหน วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ของบุคลากร 
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ส่วนที่  5 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผล
การด าเนินงานของ  คณะนิติศาสตร์  ปีการศึกษา 255 6 ตาม เกณฑ์คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สรุปได้ว า ผลการ
ประเมินคุณภาพตามตัวบ งชี้ของ สกอ. และ สมศ. รวม 34 ตัวบ งชี้   

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุม
พิจารณาหารือผลการประเมินคุณภาพภายในฯ โดยพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณารายองค์ประกอบ และ
ข้อเสนอแนะโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ งชี้ 
ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.66 คะแนน จากค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ 
“ดี” โดยแสดงรายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามตาราง ป.1 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ งช้ีที่ 1.1 8 ข้อ - - 5 x 3.00 -ข้อ 2-3 ผลการด าเนินงานและหลักฐานเอกสารควรมี
ความสอดคล้องกันมากกว าน้ี (ด าเนินการในวงรอบปี 
2557) 
-ข้อ 4 ควรก าหนดตัวบ งชี้ความส าเร็จและค าเปูาหมาย
ของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี เพิ่มเติมจาก
ตัวบ งชี้ความส าเร็จของกลยุทธ์ และความส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม และเขียนรายงานให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ด้วย 
-ข้อ 5 รายงานการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบท้ัง 4 พันธกิจโดยน าเอา
หลักฐานรอบ 9 เดือนมาเขียนรายงาน 
-ข้อ 6 การประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีตามตัวบ งชี้ฯ 
และค าเปูาหมายต้องด าเนินการ 2 ครั้ง ในวงรอบน้ีพบ
เพียง 1 ครั้ง (รอบ 9 เดือน) เท าน้ัน 
-ข้อ 7-8 ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ งชี้
ของแผนกลยุทธ์ รอบ 12 เดือนด้วย 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ งช้ีที่ 2.1 5 ข้อ - - 4 x 4.00 - รายงานวิจัยประเมินหลักสูตร มีเฉพาะหน้าปก ไม มี
รายละเอียด 
- ข้อ 3 ควรมีการประเมินผลตามตัวบ งชี้ผลการด าเนินงาน
ในเกณฑ์มาตรฐาน TQF เพิ่มเติมจากการรายงานผลใน 
มคอ.7 
- ข้อ 5 ตัวบ งชี้ในข้อ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF มี 
เกณฑ์ข้อ 7 ไม ผ านเกณฑ์  

ตัวบ งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ 3.84 0.00 0.00 (ค าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก=8.000 
เมื่อเทียบค าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนน
ท่ีได้เท ากับ 1.333) (ค าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจ าท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ านมา=0.310 เมื่อ
เทียบค าการเพิ่มขี้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ านมาท่ีก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท ากับ 0.258) 

เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกค าคะแนน = 1.333 

x 1.33   

ตัวบ งช้ีที่ 2.3 ร้อยละ 3.85 0.00 0.00 (ค าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน งทางวิชาการ=
16.000 เมื่อเทียบค าร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน ง
ทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท ากับ 1.333) (ค าการเพิ่มของร้อยละ

x 1.86   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

อาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ี
ผ านมา=4.460 เมื่อเทียบค าการเพิ่มขึ้นของร้อยละอาจารย์

ประจ าท่ีด ารงต าแหน งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีท่ีผ านมาท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังน้ัน
คะแนนท่ีได้เท ากับ 1.858) เพราะฉะน้ันเครื่องจึงเลือกค า

คะแนน = 1.858 

ตัวบ งช้ีที่ 2.4 7 ข้อ - - 5 x 4.00 - ข้อ 1 เนื่องจากไม มีแผนพัฒนาบุคลากร ในวงรอบปี
การศึกษา 2556 จึงอนุโลมให้น าโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2556 -2557 ในช วงเวลาปี
การศึกษา 2556 มาใช้ในการประเมินในตัวบ งชี้น้ี 
- ข้อ 3 ในวงรอบถัดไป ควรเพิ่มสวัสดิการท่ีเกี่ยวกับการ
สร้างขวัญและก าลังใจ ตามเกณฑ์ฯ 

ตัวบ งช้ีที่ 2.5 7 ข้อ - - 7 / 5.00   

ตัวบ งช้ีที่ 2.6 7 ข้้อ - - 6 x 4.00 นิติฯ - ในระบบ CHE ยังไม สามารถผลประเมินได้ 
เนื่องจากคณะกรอกข้อมูลพื้นฐานในระบบ CHE หลังจาก
ท่ี ค.กก.ได้คลิกประเมินผลด าเนินงานในระบบ จึงท าให้
ระบบ lock ไม สามารถประเมินได้_ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึง
ขอประสานกับ สกอ. เพื่อด าเนินการปลดล็อกระบบ 

ตัวบ งช้ีที่ 2.7 5 ข้อ - - 5 / 5.00   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ งช้ีที่ 2.8 5 ข้อ - - 3 x 3.00   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๑ ร้อยละ 86.96 0.00 0.00 (จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ=104/จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 
=123) เท ากับร้อยละ 84.55 เมื่อเทียบร้อยละ 100 เท ากับ 5 

คะแนน ดังน้ัน คะแนนจึงเท ากับ 4.228 

x 4.23   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๒ 4 คะแนน 0.00 0.00 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย 

(คะแนนเต็ม ๕) = 4.480 

/ 4.48   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๓ 1.89 0.00 0.00 (ผลรวมถ วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าเท ากับ 56.000/จ านวน
อาจารย์ประจ าท้ังหมดเท ากับ 25.000 ) เท ากับ 2.240 เมื่อ
เทียบดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท ากับ 5 คะแนน ดังน้ัน

คะแนนจึงเท ากับ 1.867 

x 1.87   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๑๔ 7 ข้อ - - 7 / 5.00 -ข้อ 6 ควรเพิ่มจ านวนกลุ มตัวอย าง และควรมีการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ ไม ใช การประเมินความพึงพอใจ 
ซ่ึงเปูนการประเมินความคิดเห็น 

ตัวบ งช้ีที่ 3.1 6 ข้อ - - 6 / 5.00 -ข้อ 1 วงรอบของแผนพัฒนานักศึกษา ท้ังในส วนของคณะ 
และสโมสรนักศึกษา ต้องเป็นวงรอบปีการศึกษา 

ตัวบ งช้ีที่ 3.2 8 ข้อ - - 5 x 3.00 -ข้อ 3 ก าหนดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย
แก อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ซ่ึงคณะแสดง
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

หลักฐานการเผยแพร จรรยาบรรณบนเวปไซต์งานวิจัยจึง
ไม สอดคล้องกับเกณฑ์ 
-ข้อ 6 ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย างครบถ้วนทุกประเด็น 
คณะได้แสดงหลักฐานการประเมินความพึงพอใจของการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยซ่ึงยังไม การประเมินผลด้าน
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย 
-ข้อ 7 เนื่องจากการประเมินในข้อ 6 ไม ครบทุกประเด็น 
จึงส งผลต อการน าผลประเมินไปปรับปรุงทุกประเด็น 

ตัวบ งช้ีที่ 4.1 5 ข้อ - - 3 x 3.00 -ข้อ 2 ไม พบหลักฐานการด าเนินการของคณะ ในการ
รวบรวม คัดสรร และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย 
เอกสารท่ีแสดงเป็นการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
ไม พบหลักฐาน หัวข้อผลงานท่ีได้รับการคัดสรรว าเป็น
ผลงานเรื่องใด 
-ข้อ 3 ไม พบหลักฐานท่ีชัดเจน ว ามีการเผยแพร ผลงานท่ี
ได้รับการคัดสรร 

ตัวบ งช้ีที่ 4.2 16666.67 0.00 0.00 (จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 1,154,640.00/จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยประจ า=22.00)=52,483.64 บาทเมื่อเทียบค าคะแนน
เต็ม 5 = 25,000.00 บาท ดังน้ันคะแนนท่ีได้เท ากับ 5.000) 

/ 5.00   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ งช้ีที่ 4.3 ร้อยละ 2.88 0.00 0.00 (ผลรวมถ วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร เท ากับ0.250/จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า
ท้ังหมดเท ากับ25.000) = ร้อยละ1.000 เมื่อเทียบค าร้อยละ 

10 เท ากับ 5 คะแนน ดังน้ันคะแนนเท ากับ 0.500 

x 0.50   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๕ ร้้อยละ 15.38 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์=4.000/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
คณะนิติศาสตร์ =25.000)= ร้อยละ 16.000 เมื่อเทียบค าร้อย

ละ 20 เท ากับ 5 คะแนน จึงมีค าเท ากับ 4.000 

/ 4.00   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๖ ร้อยละ 9.62 0.00 0.00 (ผลรวมถ วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ = 
0.500/จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด = 
25.000)= ร้อยละ 2.000 เมื่อเทียบค าร้อยละ 10 เท ากับ 5 

คะแนน จึงมีค าเท ากับ 1.000 

x 1.00   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๗ 5 ข้อ - - 3 x 3.00 -ข้อ 1 ควรมีการจัดท าแผนบริการวิชาการแก สังคม ท่ี
ครอบคลุมท้ังองค์ประกอบท่ี 5 ท่ีสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของคณะ และให้รวมโครงการ/กิจกรรมท้ังส วนท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ นดินและเงินรายได้ 
และให้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
ก อนการด าเนินการ 
-ข้อ 2 ควรน าเสนอเฉพาะเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์เท าน้ัน 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

-ข้อ 3 เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ล าดับท่ี 4 ไม มี
เนื้อหาและรายละเอียด (มีแต ปกรายงานการวิจัย ) แต  ค.
กก.ประเมินฯ ได้ดูเอกสารเล มจริงแล้ว  
-ข้อ 4 คณะยังไม ได้ประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการ
กับการวิจัย 

ตัวบ งช้ีที่ 5.1 5 ข้อ - - 4 x 4.00 ข้อ 5 ให้แสดงเอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงคณะมีการพัฒนา
ความรู้จากการบริการวิชาการในประเด็นท่ีได้มาถ ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรในคณะ เช น การท า KM หรือ 
ถ ายทอดความรู้ในวิธีการอื่นๆ ส วนการเผยแพร ความรู้ที่ได้
จากการให้บริการวิชาการสู สาธารณชนได้มีการด าเนินการ
แล้ว 

ตัวบ งช้ีที่ 5.2 ร้อยละ 100 0.00 0.00 (ผลรวมของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ท่ี
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=2.000/

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 
=2.000)=มีค าเท ากับ ร้อยละ 100.000 เมื่อเทียบค าร้อยละ 

30 เท ากับ 5 คะแนน จึงมีค าเท ากับ 5.000 

/ 5.00 -คะแนนการประเมิน = 5 คะแนน 

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๘ 5 ข้อ - - 4 x 4.00 -ข้อ 2 มีการด าเนินโครงการท่ีแล้วเสร็จในปีการศึกษา 
2556 เพียง 1 โครงการ (ร้อยละ 50)จากจ านวนโครงการ
ท้ังหมด 2 โครงการ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๙ 5 ข้อ - - 2 x 2.00 ข้อท่ี 1 คณะใช้ระบบร วมกับมหาวิทยาลัยควรเขียนความ
เชื่อมโยงให้ชัดเจน 
ข้อท่ี 3 คณะควรมีการจัดท าฐานข้อมูลงานท านุบ ารุงเพื่อ
เผยแพร โครงการท่ีแล้วเสร็จและวิเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้ 
มากกว าเผยแพร เฉพาะรูปกิจกรรมการจัดงาน 

ตัวบ งช้ีที่ 6.1 4 ข้อ - - 3 x 3.00 -ข้อท่ี 2 คณะควรมีการจัดท าแผนท านุบ ารุง ระบุโครงการ 
และ ตัวบ งชี้ท่ีชัดเจน และมีการประเมินตัวบ งชี้ตามแผน 
โดยการสรุปบรรลุตัวชี้วัดต้องเป็นโครงการท้่ีด าเนินการ
ตามปีการศึกษา2556 
ข้อท่ี 3 มีการเปลี่ยนชื่อโครงการจากปีท่ีผ านมาแต การ
ด าเนินกิจกรรมเหมือนเดิมดังน้ันการตั้งชื่อโครงการควร
เหมือนกันทุกปีหากมีการเปลี่ยนชื่อควรแสดงให้เห็นถึง
เหตุผล 

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๑๐ 5 ข้อ - - 5 / 5.00   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๑๑ 7 ข้อ - - 7 / 5.00 -ข้อ 7 ค.กก.ประเมินฯ ได้พิจารณาเอกสารหลักฐานจาก
เอกสารผลการประเมินของคณบดีแล้ว 

ตัวบ งช้ีที่ 7.1 4 ข้อ - - 4 / 4.00 -ข้อ 5 ไม พบการด าเนินงานการน าความรู้ด้านงานวิจัยไปสู 
การจัดท าโครงการวิจัย 

ตัวบ งช้ีที่ 7.2 5 ข้อ - - 5 / 5.00   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

ตัวบ งช้ีที่ 7.3 6 ข้อ - - 5 x 4.00 -ข้อ 2 ผลการด าเนินงานในตัวบ งชี้น้ีต้องอยู ในวงรอบปี
การศึกษา ไม ใช ปีงบประมาณ &nbsp;และให้รายงานการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก อให้เกิดความเสี่ยง ใช้
หลักฐานท่ีปรากฏในแผนบริหารความเสี่ยง เน่ืองจากมี
รายละเอียดอยู แล้ว 
-ข้อ 5 ใช้เฉพาะการรายงานผลฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2556 รอบ 12 เดือนเท าน้ัน ไม ใช้ปีงบประมาณ 2557 
-ข้อ 6 ให้รายงานผลการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 
2557 ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ตัวบ งช้ีที่ 7.4 3.95 3.95 1.00 3.950 / 3.95   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๑๓ 7 ข้อ - - 6 x 4.00 -ข้อ 1 แผนกลยุทธ์การเงินไม สมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
มีลักษณะคล้ายกับเอกสารประกอบเงินประมาณรายจ าย
ประจ าปี 

ตัวบ งช้ีที่ 8.1 8 ข้อ - - 8 / 4.00   

ตัวบ งช้ีที่ 9.1 3.51 0.00 0.00 (ผลรวมคะแนนประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ต้นสังกัด=3.791/จ านวนปี =1ปี)=3.791 

/ 3.79   

ตัวบ งช้ี สมศ. ที่ ๑๕ 7 ข้อ - - 5 x 4.00 - ข้อ 1 เนื่องจากไม มีแผนพัฒนาบุคลากร ในวงรอบปี
การศึกษา 2556 จึงอนุโลมให้น าโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ 2556 -2557 ในช วงเวลาปี
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน หมายเหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์(%หรือสัดส่วน) 
( / = บรรลุ , 
x = ไม่บรรลุ) 

(เกณฑ์ สกอ.) 
(เช่น เหตุผลของการประเมิน 

ที่ต่างจากที่ระบุใน SAR) 

การศึกษา 2556 มาใช้ในการประเมินในตัวบ งชี้น้ี 
- ข้อ 3 ในวงรอบถัดไป ควรเพิ่มสวัสดิการท่ีเกี่ยวกับการ
สร้างขวัญและก าลังใจ ตามเกณฑ์ฯ 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ  3.66  
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ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยรวม คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 อยู ในระดับ “ดี” เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  พบว า องค์ประกอบมีผลการประเมินอยู 
ในระดับ ดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก  องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และผลการประเมินอยู ในระดับดี จ านวน 5 องค์ประกอบ  ได้แก  1) องค์ประกอบที่ 2 
การผลิตบัณฑิต 2) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก สังคม 3) องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 4) องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ 5) องค์ประกอบ
ที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ส วนผลการประเมินอยู ในระดับพอใช้ จ านวน 3 องค์ประกอบ  ได้แก  1) องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ด าเนินการ  2) องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย และ 3) องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานวิเคราะห์ด้านปัจจัยน าเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้านผลลัพธ์ (out put) ของคณะนิติศาสตร์  ในภาพรวมอยู ในระดับ “ดี
มาก” เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน พบว า คณะนิติศาสตร์มีผลประเมินด้านปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ อยู ในระดับ “ดีมาก” ส วนด้านผลลัพธ์ อยู ในระดับ “ดี”  

 
1. การวิเคราะห์ผลการประเมินตามมุมมองการด าเนินงานด้านต่างๆ ของการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

 

   1.1 การวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (ตาราง ป. 2) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 - 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

- 3.00 - 3.00 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2 2.73 4.25 3.40 3.52 การด าเนินงานระดับด ี 2.73 4.25 3.40 3.52 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 

- 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดี
มาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

องค์ประกอบท่ี 4 5.00 3.00 1.83 2.75 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

5.00 3.00 1.83 2.75 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 5 - 3.50 4.50 4.00 การด าเนินงานระดับด ี - 3.50 4.50 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 6 - 2.00 4.00 3.33 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

- 2.00 4.00 3.33 การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 7 - 4.50 3.95 4.39 การด าเนินงานระดับด ี - 4.50 3.95 4.39 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 9 - 4.00 3.79 3.90 การด าเนินงานระดับด ี - 4.00 3.79 3.90 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.30 3.94 3.37 3.66 การด าเนินงานระดับด ี 3.30 3.94 3.37 3.66 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

    การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
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1.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.3) 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

มาตรฐานที่ 1 - - 3.90 3.90 การด าเนินงานระดับด ี     3.90 3.90 การด าเนินงานระดับด ี

มาตรฐานที่ 2 ก - 4.14 3.95 4.12 การด าเนินงานระดับด ี   4.14 3.95 4.12 การด าเนินงานระดับด ี

มาตรฐานที่ 2 ข 3.30 3.89 3.78 3.73 การด าเนินงานระดับด ี 3.30 3.89 3.78 3.73 การด าเนินงานระดับด ี

มาตรฐานที่ 3 - 3.50 1.83 2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 

  3.50 1.83 2.50 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.30 3.94 3.37 3.66 การด าเนินงานระดับด ี 3.30 3.94 3.37 3.66 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

    การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
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1.3 การวิเคราะห์ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ตาราง ป.4) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ + สถาบัน) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม I P O รวม 

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส วนได้ส วนเสีย - 4.33 4.14 4.25 การด าเนินงานระดับด ี   4.33 4.14 4.25 การด าเนินงานระดับด ี

2.ด้านกระบวนการภายใน 5.00 3.78 3.94 3.91 การด าเนินงานระดับด ี 5.00 3.78 3.94 3.91 การด าเนินงานระดับด ี

3.ด้านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 การด าเนินงานระดับด ี 5.00 4.00   4.50 การด าเนินงานระดับด ี

4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 1.60 3.50 1.84 2.20 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 

1.60 3.50 1.84 2.20 การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.30 3.94 3.37 3.66 การด าเนินงานระดับด ี 3.30 3.94 3.37 3.66 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมิน 

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน

ระดับ
พอใช้ 

    การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน

ระดับด ี

การ
ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
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 1.4 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ตาราง ป.5) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย(ตัวบ่งชี้ สกอ) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา - - -     

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

(2) ด้านวิชาการ 1.60 4.00 1.87 2.84 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

(3) ด้านการเงิน - 4.00 - 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

(4) ด้านการบริหารจัดการ - 4.17 3.87 4.09 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ งชี้ของมาตรฐานที่ 1 3.30 4.06 2.87 3.98 การด าเนินงานระดับด ี

2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา - - -     

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต - 5.00 3.90 4.45 การด าเนินงานระดับด ี

(2) ด้านการวิจัย 5.00 3.00 1.83 2.75 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

(3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก สังคม - 3.50 4.50 4.00 การด าเนินงานระดับด ี

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 2.00 4.00 3.33 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ งชี้ของมาตรฐานที่ 2 5.00 3.38 3.56 3.63 การด าเนินงานระดับด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ งชี้ของทุกมาตรฐาน 3.30 3.94 3.37 3.66 การด าเนินงานระดับด ี

ผลการประเมินการด าเนินงาน ระดับพอใช้ ระดับด ี ระดับพอใช้     
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หมายเหตุ :  
เกณฑ์ผลการประเมินการค าคะแนน  0.00 <= 1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร งด วน 
   1.51 – 2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
  2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

 
2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

 
2.2 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
 กระบวนการจัดท าแผนยังไม ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
โดยเฉพาะการถ ายทอดแผนซึ่งเป็นการชี้แจงแผนแก 
บุคลากรในภาพรวม และการก าหนดตัวบ งชี้ความส าเร็จ
และค าเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพิ่มเติมจากตัวบ งชี้ความส าเร็จและค าเปูาหมาย
ของกลยุทธ์ ในแผนกลยุทธ์ และตัวบ งชี้ความส าเร็จและ
ค าเปูาหมายของโครงการและกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

ควรจัดโครงการ หรือกิจกรรมให้ความรู้ แก ผู้รับผิดชอบ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะใน
การด าเนินงานตามเกณฑ์ ก าหนดปฏิทินการท างาน 
ขั้นตอน การก ากับติดตาม ตรวจสอบ ให้มีการด าเนินงาน
ตามแผน และระยะเวลาที่ก าหนด และควรใช้กลไกการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญน าทาง
ทางสู ความส าเร็จ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- 
 
 
 
 

- 
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จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ยังไม มีแผนพัฒนาบุคลากรในวงรอบปีการศึกษา 2556 

อย างเป็นรูปธรรม 

ควรจัดโครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ในเกณฑ์ ตัว
บ งชี้และมีความสามารถในการจัดท าแผนฯ ตลอดจน
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน แนวทางในการก ากับดูแล 
ให้มีการด าเนินงานตามแผน และระยะเวลาที่ก าหนด 

 
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีการก าหนดให้จัดกิจกรรมที่สอดรับกับความพร้อมและ
ความจ าเป็นรอบด้านต อนักศึกษาทุกชั้นป ี
 

ควรพัฒนารูปแบบกิจกรรม ในลักษณะดังกล าวให้เป็น
ต้นแบบ สามารถเผยแพร ให้กับคณะอื่นๆภายใน
มหาวิทยาลัยและพัฒนาต อยอดจนสามารถเป็นที่ยอมรับ
ในหน วยงานภายนอกได้ 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีทุนวิจัยจากแหล งทุนภายนอกเกินกว าเกณฑ์ตัวบ งชี้

จ านวนมาก 

ควรส งเสริมให้คณาจารย์ มีความสามารถที่จะขอรับทุน
สนับสนุนจากแหล งทุนภายนอกอย างทั่วถึง ไม เฉพาะ
อาจารย์กลุ มใดกลุ มหนึ่ง 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
 การด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานยังไม ครบถ้วน
สมบรูณ ์

คณะควรด าเนินการวางแผนการด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานเข้าเป็นส วนหนึ่งในแผนการด าเนินงานประจ าปี
เพื่อให้สามารถได้ผลการด าเนินงานครบถ้วน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
มีศูนย์ช วยเหลือทางกฎหมายแก ประชาชน (ศชปก) ที่
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการแก สังคมที่เป็นรูปธรรม
และต อเนื่องรวมทั้งเป็นแหล งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษานอก
ห้องเรียน 

ควรพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ ในระดับที่สูงขึ้น เป็นที่
พึ่งพาของสาธารณชน  

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
โครงการบริการวิชาการมีจ านวนน้อย คณะควรส งเสริมให้คณาจารย์ และบุคลากร จัดท า 

โครงการบริการวิชาการตามความถนัดและความสามารถ 
ส งเสริมการขอรับทุนสนับสนุน จากแหล งทุนภายนอก 
ตลอดจนให้นักศึกษามีส วนร วมในโครงการบริการวิชาการ 
เพื่อประโยชน์ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง 

 
 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
บุคลากรยังมีส วนร วมในการบูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนน้อย 
 

ควรก าหนดมาตรการ และคณาจารย์กลุ มเปูาหมายก าหนด
ระยะเวลา ปฏิทินการด าเนินงาน และสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือต อ
การด าเนินงาน และสามารถน าไปบูรณาการกับการเรียน
การสอนได้  
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และความมุ งมั่น พัฒนาคณะอย าง
ต อเนื่อง มีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมี
ส วนร วมของบุคลากรภายในคณะ 

ควรจัดกิจกรรมจัดการความรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารจัดการคณะ อย างต อเนื่อง เพื่อสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดีอย างยั่งยืน 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
วงรอบแผนบริหารความเสี่ยงไม เป็นไปตามเกณฑ ์  ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้อยู ในวงรอบปี

การศึกษา มีรูปแบบของแผนตามนิยามของแผน
ด าเนินงานที่ปรากฏในคู มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในฯ มีอิสระจากการด าเนินงานควบคุมภายใน 

 
 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
แผนการเงินที่มีอยู ในปัจจุบันไม ครบถ้วน ไม สะท้อนให้เห็นถึง
แหล งที่มาและแหล งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ ์

คณะควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา
ส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต ละกลยุทธ์และ
ประเมินมูลค าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการ
ใช้ ซึ่งจะ เป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท ากับ
เวลาที่คณะใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  
จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุน
ที่ต้องการใช้ว าสามารถจัดหาได้จากแหล งเงินทุน ใด เช น 
รายได้ค าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ นดินหรือ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม เงินบริจาคจาก
หน วยงานภายนอกหรือศิษย์เก า หรือคณะจะต้องมีการ
ระดมทุนด้วยวิธีการ อ่ืนๆ อีกเพิ่มเติม  
รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช น 
ต้นทุนต อหน วยในการผลิตบัณฑิตในแต ละหลักสูตร  
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

- - 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
ยังไม มีการด าเนินงานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี  คณะควรก าหนดนโยบาย และผู้รับผิดชอบในการพัฒนา

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ และส งเสริมให้
สามารถด าเนินงานได้อย างเป็นรูปธรรม 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
วันที่ 1 

เวลา กิจกรรม 
08.30 – 09.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ งความผิดชอบตามองค์ประกอบ 
09.30 - 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผ านแฟูมเอกสาร / ระบบฐานข้อมูลเอกสาร

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 
วันที่ 2 

เวลา รายละเอียด 
08.30-09.00 น. 

 
คณะกรรมการพร้อมกันท่ีห้องประชุม (ห้องน าเสนอข้อมูล) 
ประธานคณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินและแนะน าทีมผู้ตรวจประเมิน 

09.00-11.00 น. ผู้บริหารคณะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม ดังนี้ (น าเสนอข้อมูลไม่เกิน 30 นาที) 
1. การด าเนินงานจากผลการประเมินปีที่ผ าน 
2. การด าเนินงานในปีน้ี (กิจกรรมที่ด าเนินการ/กระบวนการประเมินตนเองและการจัดท า

SAR) 
3. อื่นๆ 

11.00 – 12.00 น. คณะกรรมการ – รวมทุกท่าน 
สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ  

13.00-16.30 น. คณะกรรมการชุดที่ 1 
- สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร (เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านการเงินและงบประมาณ, 
   ฝุายบุคคล, สารสนเทศ, บริการวิชาการ, และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (ผู้รับผิดชอบ
หลัก หน้าท่ีละ 1 ท าน)  
คณะกรรมการชุดที่ 2 
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านวิชาการและด้านกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการชุดที่ 3 
- สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและผู้แทนแหล งฝึกภาคปฏิบัติ  

 
 

 

คณะกรรมการชุดที่ 2 
- สัมภาษณ์ผู้รับบริการ (ตัวแทนศิษย์เก า และตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ทุกช้ันปี) 
คณะกรรมการชุดที่ 3 
- สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
- สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ (อจ, ผศ, รศ, ศ ต าแหน งละ 1-2 ท าน) 

16.30 – 18.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม 
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วันที่ 3 
เวลา กิจกรรม 

08.30 - 12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
15.00 - 16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก ผู้บริหาร และบุคลากรพร้อมตอบข้อ

ซักถามเพิ่มเติม 
 
 

 
 






