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คํานํา 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ดําเนินงานในแต'ละมาตรฐานตัวบ'งชี้ เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู�วิธีปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน'วยงาน และสามารถนําผลการประเมินภายในนี้เป.นข�อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ�ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน'วยงานให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือนําไปสู'เป3าหมายของมหาวิทยาลัย

ต'อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได�ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน'วยงาน 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการได�รับความร'วมมือจากผู�บริหาร อาจารย� บุคลากร และนักศึกษา ร'วมท้ังผู�มีส'วน

ได�ส'วนเสียเป.นอย'างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว� ณ โอกาสนี้    

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะนิติศาสตร� 
กันยายน 2560 
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สารบัญ 
หน.า 

 
 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู.บริหาร ค 
ส!วนท่ี 1 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 1 
ส!วนท่ี 2 บทนํา 2 
ส!วนท่ี 3 วิธีการประเมิน 9 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 9 
3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต�องน'าเชื่อถือของข�อมูล 10 

ส!วนท่ี 4 ผลการประเมินรายตัวบ'งชี้ 11 
 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ'งชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 12 
ส!วนท่ี 5 ผลการประเมินตามองค�ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 14 
 ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห�ผลการประเมินตามองค�ประกอบคุณภาพ 14 
 จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ'อน แนวทางการพัฒนา 15 
ภาคผนวก 

� ประกาศแต'งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 20 

� ตารางตรวจเยี่ยม 21 
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บทสรุปผู.บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 5 
ท'าน ประกอบไปด�วย บุคคลภายนอกและภายใน ได�ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ� 
ผู�บริหารคณะ คณาจารย� บุคลากร และนักศึกษา แล�ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน             
ปAการศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 28-29 กันยายน 2560 จํานวน 13 ตัวบ'งชี้ 5 องค�ประกอบ พบว'า ผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.79) ซ่ึงมีคะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนกว'าปAการศึกษา 2558 
(คะแนนเฉลี่ย 3.68) เม่ือวิเคราะห�ผลการดําเนินงานรายองค�ประกอบ พบว'า องค�ประกอบท่ีมีระดับคุณภาพ 
“ดีมาก” ได�แก' องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5) และองค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5) องค�ประกอบท่ีมีระดับคุณภาพ “ดี” ได�แก' องค�ประกอบท่ี 1 การผลิต
บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.54) และองค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.66) องค�ประกอบท่ีมีระดับ
คุณภาพ “พอใช�” ได�แก' องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.50) 

 เม่ือวิเคราะห�ตามมิติระบบคุณภาพ แม�ว'า คณะจะมีปLจจัยนําเข�า จะอยู'ในระดับท่ี “พอใช�” 
(คะแนนเฉลี่ย 2.64) แต'มีการดําเนินงานด�านกระบวนการ อยู'ในระดับท่ี “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.29) จึงส'งผล
ให�ผลลัพธ�ของคณะ อยู'ในระดับท่ี “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 

 การวิเคราะห�ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว'า หลักสูตรเป.นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน (ผ'าน
องค�ประกอบท่ี 1 กํากับมาตรฐาน) ส'วนผลการดําเนินงานอ่ืน ท่ีเป.นปLจจัยในการบริหารจัดการระดับหลักสูตร
ในองค�ประกอบท่ี 2-6 พบว'า มีคุณภาพอยู'ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.65) โดยมีผลการดําเนินงานดีข้ึนจาก
ปAการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.46) 
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ส"วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู,ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะนิติศาสตร� 

ป�การศึกษา 2559 
 
 
 

1. ......................................................................... ประธานกรรมการ 

    (ผู�ช�วยศาสตราจารย�เสง่ียม บุษบาบาน) 

 

 

2. .......................................................................... กรรมการ 

    (ผู�ช�วยศาสตราจารย�ณัชวินนท� แสงศรีจันทร�) 

 

 

3. .......................................................................... กรรมการ 

     (ดร.จุฑามาศ หงษ�ทอง) 

 

 

4. ........................................................................... กรรมการ 

       (นางสายเพชร อักโข) 

 

 

5. ........................................................................... กรรมการ 

 (นางรินทร�ลภัส ชัยหิรัญกิตต์ิ) 

 

 

6. ............................................................................ เลขานุการ 

    (นางสาวสายใจ จันเวียง) 
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ส"วนที่ 2 
บทนํา 

 
2.1 ข,อมูลท่ัวไปของคณะนิติศาสตร�  

2.2.1 วัน / เดือน / ป�   ท่ีรับการตรวจประเมิน 

ระหว�างวันท่ี 28 – 29 กันยายน 2560 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ป;การศึกษา  2559 (ผลการดําเนินงาน 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู�ช�วยศาสตราจารย�เสง่ียม บุษบาบาน ประธานฯ 

2. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ณัชวินนท� แสงศรีจันทร� กรรมการ 

3. ดร.จุฑามาศ หงษ�ทอง กรรมการ 

4. นางสายเพชร อักโข กรรมการ 

5. นางรินทร�ลภัส ชัยหิรัญกิตต์ิ กรรมการ 

6. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค�ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให�คณะนิติศาสตร� ดําเนินการตามมาตรา 48 แห�งพระราชบัญญัติการศึกษา แห�งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีว�า “ให�หน�วยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดให�มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให� ถือว�าการประกันคุณภาพภายในเปGนส�วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต�องดําเนินการอย�างต�อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป; 

เสนอต�อหน�วยงาน ต�นสังกัด หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง และเปHดเผยต�อสาธารณชนเพ่ือนําไปสู�การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให�คณะนิติศาสตร� ทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง             

จุดท่ีควรพัฒนา สําหรับเปGนข�อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในป;ต�อไป 
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2.2.3 เพ่ือให�คณะนิติศาสตร� มีข�อมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปGนสําหรับการส�งเสริมสนับสนุน การจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 

2.3 ประวัติและความเป:นมาของคณะนิติศาสตร� 

2.3.1 ช่ือหน"วยงาน ท่ีตั้ง  

คณะนิติศาสตร� ต้ังอยู�ท่ีอาคารเรียนรวม 2 ตรงข�ามโรงอาหารกลางภายในบริเวณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนวาริน - เดชอุดม (ถนนสถลมาร�ค) อ.วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ห�างจากตัวอําเภอวารินชําราบ ประมาณ 10 กิโลเมตร  
 ประวัติความเป:นมาโดยย"อ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได� ต้ั ง ข้ึน เม่ือ พ.ศ. 2533 ระยะแรกมุ� งผลิตบัณ ฑิตทาง
วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแต�เพียงอย�างเดียว ต�อมาจึงได�เปHดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร�เพ่ิมเติม โดยต้ังคณะศิลปศาสตร� และ คณะบริหารศาสตร�ข้ึน จนกระท่ัง ป; พ.ศ. 2546 
ดําริให� มีแผนท่ีจะเปHดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร� และเม่ือ พ.ศ. 2547 จึงให�จัดต้ังคณะ
นิติศาสตร� ในรูปโครงการก�อน ชื่อว�า “โครงการจัดต้ังคณะนิติศาสตร�”  

ต�อมามหาวิทยาลัยเห็นความจําเปGนในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร� เพ่ิมข้ึน จึง
ได�เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เปGน “โครงการจัดต้ังคณะนิติศาสตร�และรัฐศาสตร�” และในป; 2548 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได�มีมติให�จัดต้ังคณะนิติศาสตร�และรัฐศาสตร�ข้ึนเปGนส�วนงานใน
กํากับของมหาวิทยาลัย  
 จนกระท่ังในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได�ให�ความเห็นชอบในการ
แยกคณะนิติศาสตร�และรัฐศาสตร�ออกเปGน 2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร� และอีกคณะหนึ่งคือ คณะ
รัฐศาสตร� คณะนิติศาสตร�จึงเปGนคณะท่ีมุ�งผลิตบัณฑิตทางด�านกฎหมายแต�เพียงอย�างเดียวเท�านั้น
จนถึงปPจจุบัน  

2.3.2 สัญลักษณ� คําขวัญ วิสัยทัศน� พันธกิจ 

 

คําขวัญ  “คุณภาพ คุณธรรม นําสังคม”  

วิสัยทัศน�  “คณะนิติศาสตร�เปGนโรงเรียนกฎหมายชั้นนําแห�งอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง”  
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พันธกิจ  
1. วิจัย สร�างองค�ความรู�ใหม�และผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรม มีภาวะผู�นํา และ

ดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง  

2. สร�างองค�ความรู�ด�านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน การเรียนการสอน ศักยภาพ

ประชาชน พัฒนาท�องถ่ิน สังคมและอนุภูมิภาคลุ�มน้ําโขง  

3. เผยแพร�ความรู�และให�ความช�วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให�ได�รับความเปGนธรรม ท้ัง

เสริมสร�างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให�เปGนส�วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม

ท�องถ่ิน  

4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด�วยการเข�ามีส�วนร�วมในการดําเนินกิจกรรมเสริมสร�าง ทํานุ

บํารุง อนุรักษ� ฟRSนฟู และเผยแผ� ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ิน  

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให�การดําเนินงาน มี

คุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได�โดยคํานึงถึงความสามารถและการมีส�วน

ร�วมของบุคลากรตลอดจนการใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า  

อัตลักษณ�  “สร�างสรรค� สามัคคี สํานึกดีต�อสังคม”  

เอกลักษณ�  “ภูมิปPญญาแห�งภูมิภาคลุ�มน้ําโขง”  

2.3.3 โครงสร,างการแบ"งส"วนราชการและส"วนงานภายใน 
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2.3.4 การประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร� 

คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มเปHดการเรียนการสอนในป;การศึกษา 
2547 และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งแรกในป;การศึกษา 2548 ได�คะแนน
เท�ากับ 124.5 จากคะแนนเต็ม 200 คิดเปGนร�อยละ 62.25 ภายหลังการตรวจประเมินคณะนิติศาสตร�
ได�นําข�อคิดเห็นและคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในมาวิเคราะห�และ
ปรับปรุงแผนงาน ให�สอดคล�องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน�ภารกิจ และนโยบายของคณะฯ จนถึงปPจจุบัน           
ป;การศึกษา 2556 โดยท่ีผ�านมามีแนวทางในการดําเนินงาน ด�านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สําคัญในแต�ละป;การศึกษา ดังนี้  

ป�การศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�ยึดหลักในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 2 ประการ  

ประการแรก ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ท่ีคณะนิติศาสตร�ได�เสนอต�อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
6/2553 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2553 ซ่ึงเปGนแผนท่ีได�รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2553 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2553  

ประการท่ีสอง ดําเนินงานตามคู�มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําป;การศึกษา 2553 ซ่ึงงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�จัดทําข้ึนให�สอดคล�อง
กับแนวทาง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จํานวน 23 ตัวบ�งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน 17 ตัวบ�งชี้ รวมตัวบ�งชี้
ท้ังสิ้น 44 ตัวบ�งชี้  

อนึ่งในการตรวจประเมินการประคุณภาพการศึกษาป;การศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร� ได�ขอรับ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเปGนจํานวนเพียง 39 ตัวบ�งชี้ เนื่องจากหลายตัวบ�งชี้ยังไม�เก่ียวข�อง 
กับการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร� เช�น คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติเนื่องจากในป;การศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร�ยังไม�ถึงรอบการใช�หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห�งชาติ หรือผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ี
ได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� เนื่องจากคณะนิติศาสตร�ยังไม�มีหลักสูตรปริญญาโท รวมท้ังบางตัวบ�งชี้ท่ี
ไม�สามารถนํามาใช�วัดผลคุณภาพทางการศึกษาได� เช�น การวัดผลเรื่องการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

เปGนต�น  

 ป�การศึกษา 2554 การประเมินคุณภาพของคณะนิติศาสตร�สอดคล�องกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ�งชี้
และหลักการตามคู� มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา (แก�ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) จํานวน 17 ตัวบ�งชี้ รวมตัวบ�งชี้ท้ังสิ้น 40 ตัวบ�งชี้ โดย
เพ่ิมตัวบ�งชี้ท่ีไม�ต�องรับการประเมินเพ่ิมในเรื่องการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของสภาสถาบัน (ประเมิน
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ในระดับมหาวิทยาลัย เนื่องจาก เปGนการประเมินสภามหาวิทยาลัย) อย�างไรก็ดี คณะนิติศาสตร� ก็ยังมี
ข�อจํากัดภายในในการจะผลิตงานวิจัย ท่ีได�รับการตีพิมพ�และการอ�างอิงในระดับนานาชาติ เนื่องจาก
คณะนิติศาสตร�เปGนคณะวิชาใหม�ในท�องถ่ิน รวมท้ังการท่ีสาขาวิชานิติศาสตร�เปGนสาขาวิชาชีพท่ีผู�คน
สนใจประกอบอาชีพอาจารย�น�อยจึงส�งผลให�มีอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกน�อยกว�าจํานวนท่ี
ควรจะเปGน  
 ป�การศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�คํานึงถึงหลักการประเมิน
คุณภาพตามคู�มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป;การศึกษา 
2555 ซ่ึงงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�จัดทําข้ึนให�สอดคล�องกับแนวทาง การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ�งชี้
และหลักการตามคู� มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ
สถานศึกษา (แก�ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) จํานวน 12 ตัวบ�งชี้ รวมตัวบ�งชี้ท้ังสิ้น 35 ตัวบ�งชี้ แล�ว
ยังให�ความสนใจต�อข�อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในเม่ือป;การศึกษา 
2554 ด�วย ตลอดจนยังคงคํานึงถึง พันธกิจตามกฎหมายในการผลิตบัณฑิตตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.2542 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และตามกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป;ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนกฎหมายลําดับรองอ่ืนๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต�องถือปฏิบัติ  
และเนื่องจากคณะนิติศาสตร�ดําเนินงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวและระดับเดียว
คือระดับปริญญาตรีเท�านั้น ดังนั้น ในการตรวจประเมินการประคุณภาพการศึกษาป;การศึกษา 2555 
นี้ คณะนิติศาสตร� จึงไม�มีผลการดําเนินงานท่ีจะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในหลายตัว
บ�งชี้ เช�น  

- ตัวบ�งชี้ ท่ี 2.9.3 : ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือ

เผยแพร� เนื่องจากคณะนิติศาสตร�ยังไม�มีหลักสูตรปริญญาโท  

- ตัวบ�งชี้ ท่ี 2.9.4 : ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือ

เผยแพร� เนื่องจากคณะนิติศาสตร�ยังไม�มีหลักสูตรปริญญาเอก  

- ตัวบ�งชี้ท่ี 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของสภาสถาบัน (ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย

เนื่องจากเปGนการประเมินสภามหาวิทยาลัย)  

 ป�การศึกษา 2556 คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�คํานึงถึงหลักการประเมิน
คุณภาพตามคู�มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป;การศึกษา 
2556 ซ่ึงงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได�จัดทําข้ึนให�สอดคล�องกับแนวทาง การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 23 ตัวบ�งชี้
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และหลักการตามคู�มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (สมศ.)ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา 
(แก�ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) จํานวน 12 ตัวบ�งชี้ รวมตัวบ�งชี้ท้ังสิ้น 35 ตัวบ�งชี้  
และเนื่องจากคณะนิติศาสตร�ยังคงจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพียง
หลักสูตรเดียวและระดับเดียวคือระดับปริญญาตรีเท�านั้น ดังนั้น ในการตรวจประเมินการประคุณภาพ
การศึกษาป;การศึกษา 2556 นี้ คณะนิติศาสตร�จึงไม�มีผลการดําเนินงานท่ีจะรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาในหลายตัวบ�งชี้ เช�น  

- -ตัวบ�งชี้ ท่ี 2.9.3 : ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือ
เผยแพร� เนื่องจากคณะนิติศาสตร�ยังไม�มีหลักสูตรปริญญาโท (สมศ.3)  

- ตัวบ�งชี้ท่ี 2.9.4 : ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือ
เผยแพร� เนื่องจากคณะนิติศาสตร�ยังไม�มีหลักสูตรปริญญาเอก (สมศ.4)  

- ตัวบ�งชี้ท่ี 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของสภาสถาบัน (ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
เนื่องจากเปGนการประเมินสภามหาวิทยาลัย) (สมศ.12)  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม" (พ.ศ.2557-2561)  
 ป; พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได�กําหนดให�มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน  
 ป�การศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร�รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้  
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด�วย 6 องค�ประกอบ ได�แก� องค�ประกอบท่ี 1 การ
กํากับมาตรฐาน องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� 
องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน และองค�ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู� รวม 14 ตัวบ�งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด�วย 5 องค�ประกอบ 
ได�แก� องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค�ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค�ประกอบท่ี 5 การบริหาร
จัดการ รวม 13 ตัวบ�งชี้  
 ป�การศึกษา 2558 คณะนิติศาสตร�รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้  
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด�วย 6 องค�ประกอบ ได�แก� องค�ประกอบท่ี 1 การ
กํากับมาตรฐาน องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค�ประกอบท่ี 4 อาจารย� 
องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน และองค�ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู� รวม 14 ตัวบ�งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด�วย 5 องค�ประกอบ 
ได�แก� องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค�ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค�ประกอบท่ี 5 การบริหาร
จัดการ รวม 13 ตัวบ�งชี้  
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 และในป�การศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร�รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ดังนี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด�วย 6 องค�ประกอบ ได�แก� องค�ประกอบท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน องค�ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค�ประกอบท่ี 3 นักศึกษา องค�ประกอบท่ี 4 
อาจารย� องค�ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน และองค�ประกอบท่ี 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู� รวม 14 ตัวบ�งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด�วย 5 
องค�ประกอบ ได�แก� องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค�ประกอบท่ี 3 
การบริการวิชาการ องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค�ประกอบท่ี 5 การ
บริหารจัดการ รวม 13 ตัวบ�งชี้  
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ส"วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก"อนการตรวจเย่ียม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค�ประกอบ ตัวบ�งชี้  และเกณฑ�การ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะนิติศาสตร� จากคู�มือการประกันคุณภาพภายใน 
ประจําป;การศึกษา 2559 ของคณะนิติศาสตร� ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และ common data set คณะนิติศาสตร� ป;การศึกษา 2559 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและกําหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การดําเนินการระหว"างตรวจเย่ียม 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปHดโอกาสให�บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร� 
ได�ร�วมรับฟPงคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค�และวิธีการประเมิน และ
การตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข�อมูล  เอกสาร  หลักฐานท่ีคณะ
นิติศาสตร� นําเสนอต�อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ�ผู�บริหารทุกระดับ สุ�มตรวจสัมภาษณ�
ผู�ใช�บริการ และผู� มีส�วนได�ส�วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานท่ีจริงและสัมภาษณ�
ผู�รับผิดชอบการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร� ในรอบการประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม�ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข�อมูลเพ่ิมเติมกับผู�ท่ี
รับผิดชอบในแต�ละองค�ประกอบตัวบ�งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการประเมิน
เบ้ืองต�นด�วยวาจาแก�ผู�บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร� 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปHดโอกาสให�บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร� 
ได�ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม 

- ฝfายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข�อมูลท่ีได�รับจากการตรวจ
เยี่ยม การสัมภาษณ�และการตรวจสอบเอกสารท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได�
ให�ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะในแต�ละองค�ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝfายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและนําเสนอให�คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 
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- ฝfายเลขานุการนําเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ป;การศึกษา 2559 ให�
คณะนิติศาสตร� 

3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต,องน"าเช่ือถือของข,อมูล 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามท่ีคณะนิติศาสตร� เตรียมเอกสารตาม
องค�ประกอบและตัวบ�งชี้ ท้ังในส�วนของข�อมูลเชิงปริมาณ เช�น common data set และข�อมูลเชิง
คุณภาพ เช�น กระบวนการและกิจกรรมการดําเนินงานท่ีสื่อให�คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การดําเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ�ผู�รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค�ประกอบและตัวบ�งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และผู�ใช�บริการของคณะ 
ได�แก� คณะกรรมการประจําคณะ ผู�ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย�/ บุคลากรจากคณะต�างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมท้ังผู�บริหารของคณะนิติศาสตร� ได�แก� คณบดี รองคณบดี หัวหน�า
ภาควิชา เลขานุการคณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปHดโอกาสให�บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร� 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร�างความกระจ�างในการดําเนินงานของทุกหน�วยงานในทุก
ประเด็น เพ่ือความเข�าใจท่ีถูกต�องของบุคลากร 
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ส"วนที่  4 

ผลการประเมินรายตัวบ"งช้ี 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จํานวน 5 ท�าน ประกอบไปด�วย บุคคลภายนอกและภายใน ได�ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน 
การสัมภาษณ� ผู�บริหารคณะ คณาจารย� บุคลากร และนักศึกษา แล�ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ป;การศึกษา 2559 เม่ือวันท่ี 28-29 กันยายน 2560 จํานวน 13 ตัวบ�งชี้  5 
องค�ประกอบ พบว�า ผลการดําเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.79) ซ่ึงมี
คะแนนท่ีเพ่ิมข้ึนกว�าป;การศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.68) เม่ือวิเคราะห�ผลการดําเนินงานราย
องค�ประกอบ พบว�า องค�ประกอบท่ีมีระดับคุณภาพ “ดีมาก” ได�แก� องค�ประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5) และองค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5) 
องค�ประกอบท่ีมีระดับคุณภาพ “ดี” ได�แก� องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.54) 
องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.66) องค�ประกอบท่ีมีระดับคุณภาพ “พอใช�” องค�ประกอบ
ท่ี 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.50) 
 เม่ือวิเคราะห�ตามมิติระบบคุณภาพ แม�ว�า คณะจะมีปPจจัยนําเข�า จะอยู�ในระดับท่ี 
“พอใช�” (คะแนนเฉลี่ย 2.64) แต�มีการดําเนินงานด�านกระบวนการ อยู�ในระดับท่ี “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 
4.29) จึงส�งผลให�ผลลัพธ�ของคณะ อยู�ในระดับท่ี “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.32) 

การวิเคราะห�ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว�า หลักสูตรเปGนไปตามเกณฑ�มาตรฐาน 
(ผ�านองค�ประกอบท่ี 1 กํากับมาตรฐาน) ส�วนผลการดําเนินงานอ่ืน ท่ีเปGนปPจจัยในการบริหารจัดการ
ระดับหลักสูตรในองค�ประกอบท่ี 2-6 พบว�า มีคุณภาพอยู�ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.65) โดยมีผล
การดําเนินงานดีข้ึนจากป;การศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.46) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ"งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค�ประกอบและตัวบ"งช้ี 

คณะนิติศาสตร� 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

องค�ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     3.54 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.65 3.65 3.65 

1.2 อาจารย�ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 13.64 1.70 

1.3 อาจารย�ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 5 22.73 1.89 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อจํานวนอาจารย�
ประจํา  

-19.10 5.00 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

5 
(1-4,6) 

4.00 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

6 
(1-6) 

5.00 

องค�ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 

3.66 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร�างสรรค�   

5 
(2-6) 

4.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร�างสรรค� * 197,000.00 9,850.00 1.97 

 * งบสนับสนุนจากหนวยภายใน -   

 * งบสนับสนุนจากหนวยภายนอก 197,000.00   
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย�ประจําและนักวิจัย  4.8 21.82 5.00 

องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   5.00 

3.1 การบริการวิชาการแก�สังคม  
 

6 
(1-6) 

5.00 

องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     5.00 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

6 
(1-6) 

 
 
 

5.00 
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องค�ประกอบและตัวบ"งช้ี 

คณะนิติศาสตร� 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
  

3.50 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ�ตาม
พันธกิจ กลุ�มสถาบัน และเอกลักษณ� ของคณะ/
สถาบัน  

4 
(1,4,6,7) 

3.00 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

5 
(1-3,5-6) 

4.00 

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ"งช้ี สกอ.   3.79 
ระดับคุณภาพ 

  
ดี 
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ส"วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค�ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม ผลการประเมินของคณะนิ ติศาสตร� ป;การศึกษา 2559             
เม่ือพิจารณาตามองค�ประกอบคุณภาพ พบว�า องค�ประกอบท่ีมีผลการดําเนินงานได�มาตรฐานอยู�ใน
ระดับดีมาก มี 2 องค�ประกอบ ได�แก� องค�ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องค�ประกอบท่ี 4 การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมองค� ส�วนองค�ประกอบท่ีมีผลการดําเนินงานได�มาตรฐานอยู�ในระดับดี          
มี  2 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต และองค�ประกอบท่ี  2 การวิจัย                    
ส�วนองค�ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ มีผลการดําเนินงานได�มาตรฐานอยู�ในระดับพอใช� 

 
ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค�ประกอบคุณภาพ 

องค�ประกอบ 
นิติศาสตร� 

I P O รวม ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต 2.87 4.50 3.65 3.54 ดี 

2. การวิจัย 1.97 4.00 5.00 3.66 ดี 

3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 3.50 - 3.50 พอใช� 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ"งช้ีของทุกองค�ประกอบ 2.64 4.29 4.32 3.79 ดี 

 
เกณฑ�การประเมิน  
 0.00- 1.50   ระดับคุณภาพต�องปรับปรุงเร�งด�วน 
 1.51 – 2.50   ระดับคุณภาพต�องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50   ระดับคุณภาพพอใช� 
 3.51 – 4.50   ระดับคุณภาพดี 
 4.51 – 5.00   ระดับคุณภาพดีมาก 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ"อน แนวทางการพัฒนา 
จุดเด"นในภาพรวม 

1. คณะนิติศาสตร� มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตบัณฑิตเปGนท่ียอมรับของสังคม 
2. คณาจารย�เอาใจใส� และส�งเสริมทางด�านวิชาการ ส�งผลให�นักศึกษา คณะนิติศาสตร� ได�รับ

รางวัลในการแข�งขันในระดับชาติ 
3. คณะมีการสร�างเครือข�ายกับสถาบันการศึกษาในต�างประเทศ ในด�านวิชาการ อาทิ การ

แลกเปลี่ยนอาจารย� และนักศึกษา 
 
ข,อเสนอแนะในภาพรวม 

1. คณะต�องจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป;ท่ีครอบคลุมทุกแผนงาน ทุกโครงการ/กิจกรรม และ
กําหนดตัวบ�งชี้ท่ีสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�ของคณะ และมีการกํากับติดตามการดําเนินงาน 

2. คณะต�องมีแนวทางการบริหารงานกํากับติดตามแผนการดําเนินงานในทุกด�านอาทิ แผน
บริการวิชาการแก�สังคม แผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให�
เปGนไปตามระบบ PDCA 

3. คณะต�องวิเคราะห�ข�อมูลทางการเงินให�ครอบคลุมการบริหารงบประมาณกํากับติดตามและ
ประเมินผลเพ่ือใช�ในการปรับแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 

4. คณะต�องมีการสื่อสารในองค�กร เก่ียวกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ ให�แก�
บุคลากรทุกระดับได�รับทราบ เพ่ือเตรียมพร�อมให�คณะสามารถพัฒนา หรือปรับตัวให�ทันต�อ
สถานการณ�ปPจจุบัน 
 
ข,อเสนอแนะรายองค�ประกอบ  
องค�ประกอบท่ี 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด"น แนวทางเสริม 
ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร�  ม ห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานี ผลิตบัณฑิตเปGนท่ียอมรับของสังคม 

- 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ข,อเสนอแนะ 

1. การรับนักศึกษา  การคงอยู� และการสําเร็จ
การศึกษาไม� เปGนไปตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร
กําหนด 

1. คณะควรวิเคราะห�ปPญหาและหาแนวทางใน

การแก�ไขปPญหาด�าน การรับนักศึกษา  การคง

อยู�  และการสําเร็จการศึกษาไม� เปGนไปตาม

ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
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จุดท่ีควรพัฒนา ข,อเสนอแนะ 
2.ตําแหน�งทางวิชาการ และคุณวุฒิปริญญาเอกมี

น�อย 

2.คณะควรมีการส�งเสริมให�คณาจารย�มีผลงาน

ทางวิชาการ อาทิ มีคณะกรรมการส�งเสริมการ

เข�าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ เพ่ือช�วยผลักดันใน

เรื่องการเขียนตํารา เอกสารประกอบการสอน 

บทความวิชาการ 

 
องค�ประกอบท่ี 2: การวิจัย 

จุดท่ีควรพัฒนา ข,อเสนอแนะ 
1.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ี

สามารถนําไปใช�ประโยชน�ในการบริหารงานวิจัย

หรืองานสร�างสรรค� 

1. คณะควรมีระบบสารสนเทศของคณะหรือใช�
ระบบสารสนเทศร�วมกับมหาวิทยาลัยและมีการ
นํ าข�อมูลสารสนเทศมาใช� กํากับติดตามการ
ดําเนินงาน 

2. ผลงานวิชาการส�วนใหญ�เปGนบทความวิชาการ 

และเผยแพร�ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 

2.คณะควรสนับสนุนให�คณาจารย�เผยแพร�ผลงาน
วิชาการท่ีอยู�ในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือสามารถนําไปใช�
ประโยชน�ได� 

3. งบประมาณจากแหล�งทุนภายนอกมีจํานวน

น�อย 

 

3.คณะควรแสวงหาความร�วมมือจากหน�วยงาน
ภายนอกพร�อมท้ังสร�างเครือข�ายในการทําวิจัย  

 
องค�ประกอบท่ี 3: การบริการวิชาการ 

จุดเด"น แนวทางเสริม 
- คณะควรจัดทําโครงการบริการวิชาการท่ีสร�าง

รายได�ให�แก�คณะ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ข,อเสนอแนะ 
ตัวบ�งชี้ความสําเร็จของแผนไม�สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ของแผนบริการวิชาการ และไม�
สามารถใช�ในการปรับปรุงผลการดําเนินการได� 

คณะควรกําหนดตัวบ�งชี้ความสําเร็จของแผนให�

สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของแผนบริการ

วิชาการท่ีมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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องค�ประกอบท่ี 4: การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด"น แนวทางเสริม 

คณะมีวงโปงลางนิติศาสตร�ออนซอน ท่ีสามารถ
นําไปประยุกต�ใช�ในการเผยแพร�กฎหมายแก�สังคม 

- 

 
จุดท่ีควรพัฒนา ข,อเสนอแนะ 

ตัวบ�งชี้ความสําเร็จของแผนไม�สอดคล�องกับ
วัต ถุประสงค� ของแผนทํานุ บํ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม และไม�สามารถใช�ในการปรับปรุงผล
การดําเนินการได� 

คณะควรกําหนดตัวบ�งชี้ความสําเร็จของแผนให�

สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

 
องค�ประกอบท่ี 5: การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข,อเสนอแนะ 
1.แผนปฏิบัติการประจําป; 1. คณะต�องจัดทําแผนปฏิบั ติการประจําป; ท่ี

ครอบคลุมทุกแผนงาน ทุกโครงการ/กิจกรรม 
แล ะ กํ าห น ด ตั วบ� งชี้ ท่ี ส อ ด คล� อ ง กั บ แผ น
ยุทธศาสตร�ของคณะ และมีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน 

2.การบริหารงาน การกํากับ และติดตาม การ
ดําเนินงานของคณะ 

2.คณะต�องมีแนวทางการบริหารงานกํากับ

ติดตามแผนการดําเนินงานในทุกด�านอาทิ แผน

บริการวิชาการแก�สังคม แผนการจัดกิจกรรม

นักศึกษา แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ือให�เปGนไปตามระบบ PDCA 

3.การใช�ประโยชน�จากแผนกลยุทธ�ทางการเงิน 3 .คณ ะต� องวิ เค ราะห� ข� อ มู ลท างการเงิน ให�

ครอบคลุมการบริหารงบประมาณกํากับติดตาม

และประเมินผลเพ่ือใช�ในการปรับแผนกลยุทธ�ทาง

การเงิน 

4.การสื่อสารภายในองค�กร 4.คณะต�องมีการสื่อสารภายในองค�กร เก่ียวกับ
แนวนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย และคณะ ให�แก�บุคลากรทุกระดับ
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จุดท่ีควรพัฒนา ข,อเสนอแนะ 
ได�รับทราบ เพ่ือเตรียมพร�อมให�คณะสามารถ

พัฒนา หรือปรับตัวให�ทันต�อสถานการณ�ปPจจุบัน 

5.การจัดการความรู� 5.คณะควรมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน
ตามกระบวนการจัดการความรู�ให�เปGนไปตามแผน
ท่ีกําหนดไว� 

6.ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 6.คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานของคณะให�มีประสิทธิภาพ เพ่ือลด
ภาระงาน ลดเวลาและค�าใช�จ�าย เพ่ือให�ได�ข�อมูล
เปGนปPจจุบันและใช�ประกอบการตัดสินใจของ
ผู�บริหาร 

7.การบริหารความเสี่ยง 7.คณะควรจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยงท่ี
เกิดจากปPจจัยภายในและภายนอก และกํากับ
ติดตามให�ความเสี่ยงลดลง 
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ภาคผนวก 
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1. คําส่ังแต"งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
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2. กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร� 


