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การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ
ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับ
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับคณะ
ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 จาก
เอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการเยี่ยมชมสถานที่ ผลการประเมินการ
ด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ มีค่ำคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อจ าแนก
ในส่วนของปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 1.77 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ผลการ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 ระดับคุณภาพดี และ ผลการด าเนินงานด้านผลลัทธ์ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.46 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง จากผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่าคณะประสบ
ปัญหาใน คุณภาพของอาจารย์ทั้งในส่วนของการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก และ
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (FTES) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม2558 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหว่าง 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสทื้อน เทพรงทอง  ประธานกรรมการ 
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ชัยวณิชยา  กรรมการ 
  3.  อาจารย์ปิยะนันท์ กรินรักษ์   กรรมการ 
  4.  อาจารย์วิชดา ลิวนานนท์ชัย   กรรมการ 

5.  อาจารย์ศุภกัญญา จันทรุกขา   กรรมการ 
  6.  นางสาวสายใจ จันเวียง)   เลขานุการ 

4. วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5. ข้อมูลของคณะนิติศาสตร์ โดยสังเขป 
รัฐบาลได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น โดยระยะแรกผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ต่อมาเปิดการสอนทางสังคมศาสตร์เพ่ิมเติม ได้แก่ การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และคณะ
บริหารศาสตร์  
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ปี พ.ศ. 2547 เพ่ือเป็นทางเลือกแก่เยาวชนและผู้สนใจให้มีโอกาสและเข้าถึงการศึกษา                  
ด้านนิติศาสตร์อันเป็นการเพ่ิมโอกาสและทางเลือกส าหรับผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายที่มีภูมิล าเนาในเขต              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมตลอดถึงภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศด้วยและเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐในการปฏิรูปทั้งด้านการศึกษา การปกครองการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การพัฒนาชนบทและสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง“โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” และได้ตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานหลายชุด อาทิ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย 2/2547 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2547 แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ นอกจากนั้นยังมี
ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและ
พิจารณาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการปกครองประกาศมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2547 แต่งตั้งคณะกรรมการร่างและ
พิจารณา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารองค์การ และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารองค์การ และประกาศมหาวิทยาลัย แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่างและพิจารณาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น  

ส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ยกร่างแล้วเสร็จและได้รับพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 7/2547 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2547 ทั้งนี้ได้เปิดรับ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์รุ่นแรกในปี พ.ศ.2547 และปีการศึกษา 2549 ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ภาคนอกเวลาราชการขึ้น เพ่ือรองรับผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ปริญญาตรีในสาขาอ่ืนและผู้ที่มีความต้องการศึกษาในสาขานิติศาสตร์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานหรือในการประกอบวิชาชีพของตน  

ส่วนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตกับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้รับความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งต่อมาในเดือน
กันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ให้ความเห็นชอบในการแยกคณะนิติศาสตร์และ
รัฐศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ คณะรัฐศาสตร์     

ปี 2556 คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายได้ปรับเปลี่ยนจากการ
เป็นหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
 วิสัยทัศน์ 
 คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
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พันธกิจ  
1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู้น า

และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 
 2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน

ศักยภาพประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมทั้ง

เสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิต ในสังคม
ท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างท านุบ ารุง อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การด าเนินงาน           
มีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะนิติศาสตร์ 
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โครงสร้างการบริหารคณะนิติศาสตร์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 
หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภา

มหาวิทยาลัย 
อนุมัติ 

สกอ. 
รับทราบ 

กพ. รับรอง
คุณวุฒิ 

นิติศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี - - - 
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วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

คณะ 

บุคลากรสายวิชาการ 
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวมทั้งสิ้น 
ตรี โท เอก 

อาจาร
ย์ 

ผศ. รศ. ศ. 
รวม

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คณะนิติศาสตร์ 1 21 2 21 3 - - 3 24 
 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบัติงาน 
ลา

ศึกษา 
ปฏิบัติงาน 

ลา
ศึกษา 

ปฏิบัติงาน ลาศึกษา รวม 

คณะนิติศาสตร์ 22 2 - - 22 2 24 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

โท ตรี 
ต่ ากว่าป.

ตรี 
ประกาศนียบั

ตร 
รวม 

1. ข้าราชการ 1 1 - - 2 
2.พนักงานมหาวิทยาลัย 2 13 1 - 16 
3. ลูกจ้างประจ า - - - - - 
4. ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 
5.ลูกจ้างประเภทจ้างเหมา - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 3 14 1 - 18 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 57) 348 57 405 

2 (รหัส 56) 214 40 254 

3 (รหัส 55) 183 26 209 

4 (รหัส 54) 150 15 165 

5 (รหัส 53) (ถ้าม)ี 70 22 92 

6 (รหัส 52) (ถ้าม)ี 31 11 42 

นศ.ตกค้าง (รหัสก่อน 52) 
(ถ้ามี) 

22 2 24 

รวม 1,018 173 1,191 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 

1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

คุณภาพภายในของคณะนิติศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557  
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 
2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 
1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 - คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะนิติศาสตร์ น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและผู้ใช้บริการของ
คณะนิติศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของคณะนิติศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

1.3   การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การ

สัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557  ให้คณะ
นิติศาสตร์ภายใน 30 วัน 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะนิติศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการ
ด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะนิติศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ได้
ปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วย
องค์ประกอบคุณภาพ  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประชุมพิจารณาผลการประเมินเมื่อวันที่ 15-16 
ตุลาคม 2558 โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควรพิจารณา  และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะ
นิติศาสตร์ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผล
การด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 3.00 คะแนน 
(รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      
 

2.04   2.02 ต้องปรับปรุง 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 
 

0.14 
 

3.04 3.04 พอใช้ 

     - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุก
หลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลกัสูตร) 3.04 3.04 3.04 

   

     - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 13 13 1 
   

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คะแนน 
 

1.04 
 

 1.04 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

     - ป.เอก 2.00 
 

2 
   

     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 24 
 

24 
   

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คะแนน 
 

1.04 
  

1.04 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ทั้งหมด 

12.50 1.04 3 12.50 1.04 
 

     - ต าแหน่ง ผศ. 3.00 
 

3 
   

     - ต าแหน่ง รศ. 0.00 
 

0 
   

     - ต าแหน่ง ศ. 0.00 
 

0 
   

     - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 24 
 

24 
   

สกอ. 1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

คะแนน 
 

0.00 
  

0.00 
ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปี
การศึกษา 2557 

792.31 
  

792.306 
  

       - ปริญญาตรี 792.31 
  

792.306 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

     - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก) - 
  

0 
  

       - ปริญญาโท 0 
  

0 
  

       - ปริญญาเอก 0 
  

0 
  

    · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษา
ต่อ) 

22 
  

22 
  

    · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์
ประจ า 

36.01 
  

36.01 
  

    · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

50 
  

50 
  

    ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน -27.97 
  

-27.97 
  

    เทียบคะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน  0.00 
  

0 
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14 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    ความแตกต่าง ( ค่าคะแนน กรณี คะแนน
ตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่ระหว่าง 10.01 - 
20 ) 

23.99 
  

23.99 
  

สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

คะแนน 
6 5.00 

 
5 4.00 ดี 

    1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 1.00 

  
1 

  

    2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

1.00 
  

1 
  

    3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 1.00 

  
1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.00 
  

1 
  

    5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

1.00 
  

0 
  

    6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 1.00 

  
1 

  

สกอ. 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

คะแนน 
6 5.00 

 
3 3.00 พอใช้ 

    1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของคณะ โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ

1.00 
  

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

การจัดกิจกรรม 

    2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1.00 
 

5 1 
  

    3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  1.00 

  
1 

  

    4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

1.00 
  

0 
  

    5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.00 

  
0 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

      
 

3.96 
  

3.29 พอใช้ 

สกอ. 2.1 
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ 

คะแนน 6 5.00 
 

3 3.00 พอใช้ 

    1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

1.00 
  

0 
  

    2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     1.00 

  

1 

  

    3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

1.00 
  

1 
  

    4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

1.00 
  

0 
  



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม  2558 

18 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

    5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

1.00 
  

0 
  

    6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

1.00 
  

1 
  

สกอ. 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์* 

 - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจาก
ภายในและภายนอก 

66,136.36 5.00 1,355,000.00 61,590.91 5.00 ดีมาก 

     - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 
60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 =       
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 
บาทข้ึนไปต่อคน   

     * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน 105000.00 
 

105,000.0 
   

     * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก 1350000.00 
 

1,250,000.0 
   

     - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) 22 

 
22 

   

       - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

22 
 

22.0 
   

       - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงาน
จริง) 

0 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

สกอ. 2.3 
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  7.5 1.88 1.8 8 1.88 ต้องปรับปรุง 

     - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อย
ละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 
20 ขึ้นไป   

      

     - รวมจ านวนผลงานวิจัย 3 
 

3 
   

     - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 1.8 
 

1.8 
   

     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

- 
 

- 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 
 

0 
   

     -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มท่ี 
2 (0.60) 

3.0 
 

3.0 
   

    ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.8 
 

1.8 
   

     - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ทั้งหมด 

24 
 

24 
   

       - จ านวนอาจารย์ประจ า  24.0 
 

24.0 
   

       - จ านวนนักวิจัยประจ า  - 
 

- 
   

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  คะแนน 6 5.00 
 

5 4.00 ดี 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
และเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

1.00 
  

1 
  

    2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

1.00 
  

1 
  

    3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 
1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

1.00 
  

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณา 

1.00 
  

0 
  

    5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

1.00 
  

1 
  

    6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ
แก่สังคมในระดับสถาบัน 

1.00 
  

1 
  

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนน 6 5.00 
 

6 5.00 ดีมาก 

    1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

1.00 
  

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

1.00 
  

1 
  

    3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตาม
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.00 

  
1 

  

    4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.00 
  

1 
  

    5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.00 
  

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

1.00 
  

1 
  

    7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ  

   
0 

  

      
 

5.00 
  

4.00 ดี 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

คะแนน 7 5.00 
 

3 3.00 พอใช้ 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะ
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 
สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.00 
  

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่
ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

1.00 
  

0 
  

    3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

1.00 
  

0 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่าง
ครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

1.00 
  

1 
  

    5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมี
อยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุม
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

1.00 
  

0 
  

    6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

1.00 
  

0 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

1.00 
  

1 
  

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

คะแนน 
6 5.00 

 
6 5.00 ดีมาก 

    1. มีระบบและกลไกในการก ากับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

1.00 
  

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

1.00 
  

1 
  

    3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

1.00 
  

1 
  

    4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  

1.00 
  

1 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะนิติศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

    5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

1.00 
  

1 
  

    6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตร
ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 1.00 

  
1 

  

คะแนนการประเมิน (สกอ.) 
 

3.62 ค.กก.ประเมิน 3.00 
 

ผลการประเมินตนเอง (สกอ.) 
 

ดี   พอใช้ 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 
 1. ผลการประเมินโดยรวม 
 ผลการประเมินของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2557  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ  พบว่า องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับที่ดีมาก  มี 1 องค์ประกอบ  
คือ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี  1 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี 2 
องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 
ตารางท่ี ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 0.69 3.50 3.04 2.02 ต้องปรับปรุง 
2. การวิจัย 3 5.00 3.00 1.88 3.29 พอใช้ 
3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 2 - 4.00 - 4.00 ดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 1.77 3.86 2.46 3.00 พอใช้ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50    การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานของคณะระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานของคณะระดับดี 
4.51-5.00     การด าเนินงานของคณะระดับดีมาก 
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2. จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. ในปีแรก ๆ ที่ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ประกาศใช้ใหม่ ถ้าสามารถจัดท าคู่มือด าเนินงาน
ส าหรับแต่ละตัวบ่งชี้ (ส าหรับตัวบ่งชี้ 5.1 นี้ควรจัดท าคู่มือ/แนวทางด าเนินงานส าหรับเกณฑ์แต่ละข้อ) 
ให้ชัดเจนจะสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะได้ดียิ่งขึ้น 

2. ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 5.1 เกณฑ์แต่ละข้อ (ใน 7 ข้อที่ก าหนด) สามารถใช้แนวทาง
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ของ 9 มาตรฐานคุณภาพของวงรอบที่ผ่านมา (เกณฑ์ สกอ. ปี 2553)
และด าเนินการให้ครบกระบวนการ เช่น เกณฑ์ข้อ 1 สามารถประยุกต์ใช้แนวทางจากตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
และ 8.1 เกณฑ์ข้อ 3 ประยุกต์จาก ตัวบ่งชี้ 7.4 เกณฑ์ข้อ 5 ประยุกต์ใช้ ตัวบ่งชี้ 7.2 เกณฑ์ข้อ 6 
ประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ 2.4 และเกณฑ์ข้อ 7 ประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ 9.1 

3. ควรปรับปรุงการเขียนรายงานตัวบ่งชี้ที่ก าหนดให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจาการ
วางแผน การด าเนินงาน การประเมินผลการด าเนินงานและการปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับหลัก PDCA และเป็นไปตามวงรอบปีการศึกษา 

4. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน
ความส าเร็จ และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข   
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

2. คุณภาพอาจารย์ (จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงาน

วิชาการ) 

3. การจัดท าแผน/กิจกรรม/โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

4. สัดส่วนของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  

ข้อเสนอแนะ  
1. นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ในช่วงการปัจฉิมนิเทศแล้ว ในระหว่างที่ศึกษา (ปี 1 

– ปี 4) ควรจัดบรรยายให้ความรู้โดยอาจเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายให้ความรู้

เพ่ิมเติม (นอกเหนือจากการบรรยายในชั้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดใน

ชีวิตประจ าวันปัจจุบัน เช่น การค้ามนุษย์  การค้าเสรี  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การค้าเสรี ความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ 

2. ควรมีการก าหนดเงื่อนไขการพัฒนาตนเองและการผลิตผลงานวิชาการของคณาจารย์ 

3. ควรประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการให้สะท้อนถึงคุณภาพของการด าเนินงาน 

4. ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และวิธีการ

ประเมินความส าเร็จให้กับบุคลากร และนักศึกษาที่จะเสนอโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

5. ควรจัดท าแผนเพิ่มนักศึกษาหรือแนวทางลดการตกออก เพ่ือให้สัดส่วนของจ านวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า มีความเหมาะสมกับสาขาวิชา 
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดเด่น 
  
มีวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นของคณะ และได้รับการยอมรับคุณภาพปรากฎในฐาน TCI กลุ่ม 2 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
    ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ วิจัย ลงเผยแพร่ในวารสารของคณะที่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลงานวิจัยและวารสารกฎหมาย ให้สามารถใช้ประโยชน์เพื่อการ
บริหารจัดการงานวิจัย โดยการเพิ่มข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร งานวิจัย ข้อมูลอาจารย์
ที่มีผลงานวิจัย สถานะงานวิจัย จ านวนบทความ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานวิจัย 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อจูงใจให้บุคลากรได้
ผลิตผลงานทางวิชาการ 

3. ควรมีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น เช่น จัดท าฐานข้อมูลยกย่องในเว็บไซด์คณะหรือบอร์ดเกียรติยศ 

4. ควรก าหนดทิศทางในการท างานวิจัยให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
   คณะมีศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน มีรูปแบบและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมี
การบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
   คณะควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับคณะ/ส่วนงานอ่ืนทั้ง
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
    ควรเพิ่มการบริการวิชาการของศูนย์เผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) ภายใน
มหาวิทยาลัยด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
     คณะควรเร่งด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานให้ทันวงรอบการประเมินแต่ละปีการศึกษา 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
   คณะมีวงโปงลางที่มีการสืบสานมาอย่างต่อเนื่อง 
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 
    ควรใช้วงโปงลางในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนานักศึกษาของคณะ 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
    การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะควรเร่งด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงานให้ทันวงรอบการประเมินแต่ละปี
การศึกษา 

2. ควรปรับปรุงการเขียนรายงานให้เห็นตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในงานบริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปและวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนตามที่ก าหนด 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
     คณะผู้บริหารมีความเข้าใจการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลและสามารถด าเนินงานและรายงานผล
การบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลได้เป็นอย่างดี 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้ชัดเจนมากขึ้น 
2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการหลักสูตร 
3. การก าหนดประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4. การปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของคณะให้ทันต่อเหตุการณ์ 

ข้อเสนอแนะ  
1. การจัดท าระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.1 ควรจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ที่เป็นของคณะ
นิติศาสตร์เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เป็นนโยบายประกันคุณภาพของคณะควรตรวจสอบและปรับ
ตามรอบของการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ใช้แต่ละวงรอบ 

1.2 ในการปรับให้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานปกติของคณะที่ถูกก าหนดให้มีกิจกิจกรรม การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ และ
การประเมินคุณภาพ นั้น ในส่วนที่เป็นการควบคุมคุณภาพ ควรก าหนดกิจกรรมให้ครอบคลุมอย่าง
น้อย 3 ประเด็น คือ  

1.2.1 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมาย) ที่จะใช้ในปี
การศึกษาท่ีจะรับการประเมิน (ก าหนดเป็นรายปี) 

1.2.2 การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามท่ีก าหนดใน 1.2.1 
1.2.3 การด าเนินการแผนที่ก าหนดใน 1.2.2  

1.3 กิจกรรมการบริหารที่น าเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเพ่ิม 
ประกอบด้วยการมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากร โดยกระจายความรับผิดชอบไปสู่ทุกคน มีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล ซึ่งควรต้องมีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนเพื่อเป็นเครื่องมือในการก ากับ และติดตามของผู้บริหาร 

1.4 ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 5.1 ส าหรับเกณฑ์แต่ละข้อ (ใน 7 ข้อที่ก าหนด) 
สามารถใช้แนวทางด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ของ 9 มาตรฐานคุณภาพของวงรอบที่ผ่านมา (เกณฑ์ 
สกอ. ปี 2553)และด าเนินการให้ครบกระบวนการ เช่น เกณฑ์ข้อ 1 สามารถประยุกต์ใช้แนวทางจาก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 และ 8.1 เกณฑ์ข้อ 3 ประยุกต์จาก ตัวบ่งชี้ 7.4 เกณฑ์ข้อ 5 ประยุกต์ใช้ ตัวบ่งชี้ 7.2 
เกณฑ์ข้อ 6 ประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ 2.4 และเกณฑ์ข้อ 7 ประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้ 9.1  

1.5 ในปีแรก ๆ ที่ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ประกาศใช้ใหม่ ถ้าสามารถจัดท าคู่มือ
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ด าเนินงานส าหรับแต่ละตัวบ่งชี้ (ส าหรับตัวบ่งชี้ 5.1 นี้ควรจดัท าคู่มือ/แนวทางด าเนินงานส าหรับ
เกณฑ์แต่ละข้อ) ให้ชัดเจนจะสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะได้
ดียิ่งขึ้น 

2. เมือ่ค านวณต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรแล้ว ควรวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเปรียบเทียบผลการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์ทางการเงินทั้งด้านการหารายได้และการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือน าไปสู่การ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร โดยเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เพ่ือหาความเหมาะสมในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของ
สาขาวิชาและเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 

3. ควรมีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ใน
ทุกเรื่องและจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสและผลกระทบแล้วจึงเลือกวิธีการจัดการความ
เสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนตัวบ่งชี้ที่สามารถวัดได้ว่าความเสี่ยงลดลงจากเดิมจริง 

4. แผนกลยุทธ์เป็นแผนระยะยาวควรมีการก ากับ ติดตามประเมินผลและทบทวนแผนอย่าง
สม่ าเสมอ 

5. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน
ความส าเร็จ และการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข 
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ภาคผนวก 
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1. ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558  เวลา 08.30 – 16.30 น.  
ณ ห้องประชุมสมบัติ  วอทอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

************** 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสทื้อน  เทพรงทอง ประธาน   
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศรี   ชัยวณิชยา กรรมการ 
 3. นางสาวปิยะนันท์   กรินรักษ์  กรรมการ  
 4. นางสาวศุภกัญญา   จันทรุกขา กรรมการ  
 5. นางสาววิชดา    สิวนานนท์ชัย กรรมการ  

6. นางสาวสายใจ    จันเวียง  เลขานุการ 

วัน/เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมพิจารณาแนว
ทางการประเมินในระดับคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าเพ่ือแบ่งความรับผิดชอบตาม
องค์ประกอบ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน
เทียบเท่าและรับฟังการรายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และรูปแบบ
การประเมินคุณภาพภายใน  
 

-เปิด VCD แนะน าคณะฯ 
- คณบด ี
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
ตรวจประเมินฯ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กล่าวรายงานสรุปผลการด าเนินงานใน
รอบปีที่ ผ่ านมาและกล่ าวรายงาน
สรุ ปผลการประ เมิ น ตน เอ ง  ในปี
การศึกษา 2557 
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วัน/เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 
10.00 –12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผล

การด าเนินงาน 
 

*กรณีที่ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
มี ข้ อ ส ง สั ย ใ น เ อ ก ส า ร / ห ลั ก ฐ า น
ประกอบการตรวจประเมินแต่ละ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ให้ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม 

 12.00 – 13.00 น. - บุคลากรทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
13.00 -13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุม

สรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจเอกสารหลักฐาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

13.30 -16.00 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน   
13.30 -14.00 น. กรรมการ กลุ่มที่ 1 (ห้องประชุมคณะ

นิติศาสตร์) 
-สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ 
 1.คณบดี  
 2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 4.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการ
วิชาการ  
 5.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 6.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กรรมการ กลุ่มที่ 2 (ห้องปฏิบัติการ
วิจัย) 

-สัมภาษณ์หัวหน้าหมวดวิชาหรือ
เทียบเท่า   
1.นายดิเรก     บวรสกุลเจริญ           
หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายเอกชนและ
ธุรกิจ   
2.นายรักขิต    รัคจุมพฏ          
หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 
3.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล หวัหน้า
หมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ 
4.นายชัช   วงศ์สิงห์   
หัวหน้าหมวดวิชากฎหมายมหาชน 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวัฒน ์ สุทธิ
แพทย์หัวหน้าหมวดวิชานิติพัฒนบูรณา
การศาสตร์ 

14.00 -14.30 น. กรรมการ กลุ่มที่ 1(ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์) 

-สัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
1.นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว 
2.นางเพชรรัตน์ แสนทวีสุข 

กรรมการ กลุ่มที่ 2 (ห้องปฏิบัติการ
วิจัย) 

-สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย์ 
1.นางสาวศรีสดา  ไพศาลสกุลชัย 
2.นางมณฑิรา แก้วตา 
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วัน/เวลา รายละเอียด หมายเหตุ 
3.นายอิสระพงศ์  ดวงปากดี 
4.นางสาวณวีร์พัช  บุญโสภา 
5.นางศรันยา จันทร์ทรง 
6.นายสังคม  ศรีมหันต์ 

 

14.30 -15.00 น. กรรมการ กลุ่มที่ 1(ห้องประชุมคณะ
นิติศาสตร์) 

-สัมภาษณ์นักศึกษา ประเภทละ 1 คน ดังนี้ 
  1. นักศึกษาเรียนดี 
  2. นักศึกษาทุน 
  3. สโมสรนักศึกษา 
  4. นักศึกษาทั่วไปตัวแทนชั้นปี 

กรรมการ กลุ่มที่ 2 (ห้องปฏิบัติการ
วิจัย) 

-สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
1.นายฉัตรพงษ์ ขัมภรัตน์ 
2.นางสาวเนตรดาว ลิ้มวงษ์ทอง 
 
 

15.00- 16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 

08.30 -12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงาน และตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 

*กรณีที่ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ
มีข้อสงสัยในเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการตรวจประเมินแต่ละ
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ให้ผู้รับผิดชอบใน
แต่ละองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดให้ข้อมูล
เพ่ิมเติม 

12.00 – 13.00 น. - บุคลากรทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
13.00 -15.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจ

ประเมินและเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วย
วาจา ขั้นตอนการน าเสนอ พิจารณาด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
- น าเสนอข้อเสนอแนะในภาพรวม 
- น า เ ส น อ จุ ด อ่ อ น  จุ ด แ ข็ ง แ ล ะ

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
- ค่าคะแนน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

15.30 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้น
แก่ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถาม
เพ่ิมเติม 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
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หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น. และวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 

15.30 - 16.30 น. ขอใหบุ้คลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินโดยพร้อมเพรียงกัน 
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2.  บันทึกภาคสนาม 
1. นักศึกษามีช่องทางในการรับค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตที่หลากหลายและสะดวก 

เช่น เฟสบุ๊คส่วนตัว และแฟนเพจศิษย์เก่าของทางคณะ 

2. ควรเพิ่มช่องทาง/ข้อมูลแนะน างาน สมัครงานให้เข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน เช่น จัดท าลิงค์ข้อมูล

ส าหรับศิษย์เก่าหน้าเวปไซด์คณะฯ 

3. ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร เช่น การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การเสวนา ใน

ประเด็นที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันโดยผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศ  

4. ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประสบความส าเร็จในวิชาชีพจากภายนอกบรรยายในหัวข้อน่าสนใจ 

5. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์ เพื่อ

เป็นแรงผลักดันการพัฒนาผลงานของอาจารย์ 

6. ควรปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน และสภาพห้องเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 

7. การฝึกงานมีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษามาก ควรบรรจุเป็นรายวิชาบังคับ 
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3.  ภาพถ่าย 

 
 
 

 
 
  

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการประชุมวางแผนเตรียมตรวจประเมิน 
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คณบดีรายงานสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและกล่าวรายงานสรุปผลการประเมิน
ตนเอง ในปีการศึกษา 2557 
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เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
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4. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 




