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ค าน า 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้    
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 
ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
คณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.93)  ซึ่งมีคะแนนที่เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 
3.79) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก”                     
มีจ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มี
ระดับคุณภาพ “ดี” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2                     
การวิจัย และองค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00 3.69 และ 4.50 ตามล าดับ ) 
องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.00)  
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 
3.07) การด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.29) จึงส่งผลให้ผลลัพธ์ของคณะ               
อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
(ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการระดับ
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.79) โดยมีผลการด าเนินงาน
ดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.65) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะนิติศาสตร์  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงาน 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี แสงชัย ประธานฯ 

2. รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์ กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์ กรรมการ 

5. นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ กรรมการ 

6. นางสาวสายใจ จันเวียง เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 

เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง             

จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
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2.2.3 เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของคณะนิติศาสตร์ 

2.3.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง  

คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ตรงข้ามโรงอาหารกลางภายในบริเวณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนวาริน - เดชอุดม (ถนนสถลมาร์ค) อ.วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
ห่างจากตัวอ าเภอวารินช าราบ ประมาณ 10 กิโลเมตร  
 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ตั้ งขึ้น  เมื่ อ  พ .ศ . 2533 ระยะแรกมุ่ งผลิตบัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว  ต่อมาจึงได้เปิดการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์เพ่ิมเติม โดยตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ คณะบริหารศาสตร์ขึ้น จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2546 
ด าริให้มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์  และเมื่อ พ .ศ. 2547 จึงให้จัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์ ในรูปโครงการก่อน ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์”  

ต่อมามหาวิทยาลัยเห็นความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์  เพ่ิมขึ้น  
จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการฯ เป็น “โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” และในปี 2548 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีมติให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ขึ้นเป็นส่วนงานใน
ก ากับของมหาวิทยาลัย  
 จนกระทั่งในเดือนกันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ความเห็นชอบในการ
แยกคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ออกเป็น  2 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ และอีกคณะหนึ่งคือ                
คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์จึงเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
จนถึงปัจจุบัน  

2.3.2 สัญลักษณ์ ค าขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 

ค าขวัญ  “คุณภาพ คุณธรรม น าสังคม”  
วิสัยทัศน์  “คณะนิติศาสตร์เป็นโรงเรียนกฎหมายชั้นน้าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  
พันธกิจ  

1. วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน  มีคุณธรรม มีภาวะผู้น า และ

ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง  
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2. สร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาสถาบัน  การเรียนการสอน ศักยภาพ

ประชาชน พัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

3. เผยแพร่ความรู้และให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรม                     

ทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคม

ท้องถิ่น  

4. ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมด้วยการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเสริมสร้าง                

ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูและเผยแผ่ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้การด าเนินงาน                   

มีคุณธรรม คุณภาพ ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยค านึงถึงความสามารถและการมีส่วน

ร่วมของบุคลากรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

อัตลักษณ์  “สร้างสรรค ์สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม”  

เอกลักษณ์  “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  

2.3.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน 

 
2.3.4 การประกันคุณภาพของคณะนิติศาสตร ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเริ่มเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2547 และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งแรกในปีการศึกษา  2548 ได้คะแนน
เท่ากับ 124.5 จากคะแนนเต็ม 200 คิดเป็นร้อยละ 62.25 ภายหลังการตรวจประเมินคณะนิติศาสตร์
ได้น าข้อคิดเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในมาวิเคราะห์และ
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ปรับปรุงแผนงาน ให้สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ภารกิจ และนโยบายของคณะฯ จนถึงปัจจุบัน           
ปีการศึกษา 2556 โดยที่ผ่านมามีแนวทางในการด าเนินงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ส าคัญในแต่ละปีการศึกษา ดังนี้  

ปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยึดหลักในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 2 ประการ  

ประการแรก ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่คณะนิติศาสตร์ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 ซึ่งเป็นแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่9/2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553  

ประการที่สอง ด าเนินงานตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2553 ซึ่งงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้อง
กับแนวทาง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ านวน 23 ตัวบ่งชี้และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้
ทั้งสิ้น 44 ตัวบ่งชี้  

อนึ่งในการตรวจประเมินการประคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์ ได้ขอรับ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นจ านวนเพียง 39 ตัวบ่งชี้ เนื่องจากหลายตัวบ่งชี้ยังไม่เก่ียวข้อง 
กับการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ เช่น คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติเนื่องจากในปีการศึกษา 2553 คณะนิติศาสตร์ยังไม่ถึงรอบการใช้หลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรปริญญาโท รวมทั้งบางตัวบ่งชี้
ที่ไม่สามารถน ามาใช้วัดผลคุณภาพทางการศึกษาได้  เช่น การวัดผลเรื่องการจดสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น  

 ปีการศึกษา 2554 การประเมินคุณภาพของคณะนิติศาสตร์สอดคล้องกับแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 23 ตัวบ่งชี้
และหลักการตามคู่ มื อการประเมินคุณ ภาพภายนอกรอบสาม  (สมศ .) ระดับ อุดมศึกษา                          
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) จ านวน 17 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 40 ตัวบ่งชี้ 
โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ไม่ต้องรับการประเมินเพ่ิมในเรื่องการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน 
(ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย  เนื่ องจาก  เป็นการประเมินสภามหาวิทยาลัย ) อย่างไรก็ดี                         
คณะนิติศาสตร์ ก็ยังมีข้อจ ากัดภายในในการจะผลิตงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์และการอ้างอิงในระดับ
นานาชาติ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์เป็นคณะวิชาใหม่ในท้องถิ่น รวมทั้งการที่สาขาวิชานิติศาสตร์เป็น
สาขาวิชาชีพที่ผู้คนสนใจประกอบอาชีพอาจารย์น้อยจึงส่งผลให้มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
น้อยกว่าจ านวนที่ควรจะเป็น  
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 ปีการศึกษา 2555 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ค านึงถึงหลักการประเมิน
คุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2555 ซึ่งงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทาง                   
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 23 ตัว
บ่งชี้และหลักการตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (สมศ .) ระดับอุดมศึกษา                      
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 35 ตัวบ่งชี้ 
แล้วยังให้ความสนใจต่อข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในเมื่อ                   
ปีการศึกษา 2554 ด้วย ตลอดจนยังคงค านึงถึง พันธกิจตามกฎหมายในการผลิตบัณฑิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และตามกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบั บที่  2 (พ .ศ .2551-2565) ตลอดจนกฎหมายล าดับ รองอ่ืนๆ                       
ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องถือปฏิบัติ  
และเนื่องจากคณะนิติศาสตร์ด าเนินงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพียงหลักสูตรเดียวและระดับเดียว
คือระดับปริญญาตรีเท่านั้น ดังนั้น ในการตรวจประเมินการประคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2555 
นี้ คณะนิติศาสตร์ จึงไม่มีผลการด าเนินงานที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในหลายตัว
บ่งชี้ เช่น  

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรปริญญาโท  

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรปริญญาเอก  

- ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย

เนื่องจากเป็นการประเมินสภามหาวิทยาลัย)  

 ปีการศึกษา 2556 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ค านึงถึงหลักการประเมิน
คุณภาพตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2556 ซึ่งงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทาง                   
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 23 ตัว
บ่งชี้และหลักการตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  (สมศ .)ระดับอุดมศึกษา                      
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554) จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ทั้งสิ้น 35 ตัวบ่งชี้  
และเนื่องจากคณะนิติศาสตร์ยังคงจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต                 
เพียงหลักสูตรเดียวและระดับเดียวคือระดับปริญญาตรีเท่านั้น  ดังนั้น ในการตรวจประเมินการประ
คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556 นี้ คณะนิติศาสตร์จึงไม่มีผลการด าเนินงานที่จะรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในหลายตัวบ่งชี้ เช่น  
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- ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.3 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรปริญญาโท (สมศ.3)  

- ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.4 : ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ยังไม่มีหลักสูตรปริญญาเอก (สมศ.4)  

- ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย
เนื่องจากเป็นการประเมินสภามหาวิทยาลัย) (สมศ.12)  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561)  
 ปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน  
 ปีการศึกษา 2557 คณะนิติศาสตร์รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้  
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1    
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ รวม 14 ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ รวม 13 ตัวบ่งชี้  
 ปีการศึกษา 2558 คณะนิติศาสตร์รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้  
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ รวม 14 ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ รวม 13 ตัวบ่งชี้  
 ปีการศึกษา 2559 คณะนิติศาสตร์รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ดังนี้    
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1   
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ รวม 14 ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ รวม 13 ตัวบ่งชี้  
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 และในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์รับการประเมินในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ดังนี้  
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1          
การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ รวม 14 ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ รวม 13 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะนิติศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะนิติศาสตร์ ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) และ common data set คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ 

ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และ
การตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่ คณะ
นิติศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ในรอบการประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ 
ได้ซกัถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560               
ให้คณะนิติศาสตร์ 
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3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะนิติศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณ ะต่างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา เลขานุการคณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะนิติศาสตร์ 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่ วยงานในทุก
ประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน               
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  12-13 กันยายน 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  5 
องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.93)                      
ซึ่งมีคะแนนที่เพ่ิมขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.79) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มีจ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี”                  
มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย                  
และองค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย  4.00 3.69 และ 4.50 ตามล าดับ ) 
องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4                 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.00)  
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนน
เฉลี่ย 3.07) การด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.29) จึงส่งผลให้ผล
ลัพธ์ของคณะ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการ
ระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.79) โดยมีผล
การด าเนินงานดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.65) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.00 ดี   

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 0 3.79 3.79 3.79 ดี   

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

  3.79       
  

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผา่น อ.1 ระดับหลักสูตร   1         

   - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 ระดบัหลักสตูร   0         

   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด   1         

   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.   100.00%         

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5 25.00 3.13 พอใช้   

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิตัิงานจริง   19         

   - จ านวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ   1         

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   5 25.00 3.13     



 

13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

   - ป.ตรี   0         

   - ป.โท   15         

   - ป.เอก   5         

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด   20         

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5.00 5 25.00 2.08 ต้องปรับปรุง   

  จ านวนอาจารยท์ี่มีต าแหน่งทางวิชาการทัง้หมด   5 25.00 2.08     

   - ต าแหน่ง ผศ.   4         

   - ต าแหน่ง รศ.   1         

   - ต าแหน่ง ศ.   0         

   - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ)   15         

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด   20         
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
0   -2.61 5.00 ดีมาก 

  



 

14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 
2560 

     925.17      
  

     - ปริญญาตร ี      925.17        

   - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)     -       

     - ปริญญาโท     -       

     - ปริญญาเอก     -       

  · จ านวนอาจารยป์ระจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ)     19       

  · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า     48.693       

  · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

    50     
  

  ผลการด าเนนิงาน (ร้อยละ)     -2.61       

  เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้)     5.00       

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00   6 5.00 ดีมาก   



 

15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช้ชีวติ
แก่นักศึกษาในคณะ 

    1     
  

  2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

    1     
  

  3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

    1     
  

  4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

    1     
  

  5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

    1     
  

  6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

    1     
  

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   6 5.00 ดีมาก   

  1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาใน     1       



 

16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ภาพรวมของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบณัฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

    1     

  

  (1) คุณธรรม จริยธรรม    1         
  (2) ความรู ้    1         
  (3) ทักษะทางปัญญา    1         
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   1       

  

  (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

   1       
  

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา  

    1     
  

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

    1     
 



 

17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนนิงานคร้ังต่อไป 
  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    1     

  

  6. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

    1     
  

องค์ประกอบที ่2 การวิจัย  3.69 ดี   

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  

5.00   5 4.00 ดี 
  

  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยทีส่ามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์

    0     
คณะไม่ไดน้ าระบบสารสนเทศ มา
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

  2. สนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    

  4 1     
  

   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

  1        
  

   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุนการวิจัย    1         



 

18 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

หรืองานสร้างสรรค ์
    - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย

ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

   1       

  

   - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวชิาการ การจัดแสดงงานสรา้งสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคนัตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

   1       

  

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1     

ให้อัพโหลดหลักฐาน (หลักเกณฑ์
การให้ทุนวิจัย 2561 และรายงาน
ประชุมคณะ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
22 ก.พ. 61) 

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

    1     
ให้อัพโหลดหลักฐานระเบียน
ขั้นตอนการจัดสรรทุนวจิัยและการ
เผยแพร ่

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการ     1       



 

19 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

สร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

    1     
  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ *  5.00  196,800.00  10,357.89  2.07 ต้องปรับปรุง   

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายใน 
   -       

มีผู้ร่วมวิจัย 2 ท่าน โดย
บุคคลภายนอก 1 ท่าน ทั้งนี้มี

สัดส่วนการวิจัย 80: 20 
(246000*80/100) 

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายนอก   196,800.00        

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

  19       
  

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  5.00 5.0 25.00 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก   
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00   6 5.00 ดีมาก   

  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับ     1       



 

20 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

ความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดบัแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

  2. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

    1     
  

  3. โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

    1     
  

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

    1     
  

  5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

    1     
  

  6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 
 

    1     
  



 

21 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.00 ต้องปรับปรุง   

4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 0.00   2 2.00 ต้องปรับปรุง  

  1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

    1     
  

  2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนนิการได้
ตามแผน 

    0     

ไม่พบแผนปฏบิัติการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของแผน 

  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    0     

  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    0     

  5. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

    0     

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุงศลิปะ     1       
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมซ่ึงเปน็ที่ยอมรับในระดับชาติ  
          

  

องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ 4.50 ดี   

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 

5.00   6 4.00 ดี 
  

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบนั รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัตกิารประจ าปีตามกรอบ
เวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชีแ้ละเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดบัสถาบนัเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

    1     

  

  2. ด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทนุต่อหน่วยในแต่ละหลกัสูตร สัดส่วนคา่ใช้จา่ย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บคุลากร การจัดการเรียน

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

การสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

  3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบปุัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่สง่ผลต่อ
การด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

    0     

ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงภายนอก
เพิ่มเติม อาทิ จ านวนผู้เข้าศึกษา
ของคณะ 

  4. บรหิารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนนิงานอย่างชดัเจน 

    1     
  

  5. ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู ้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรบั
ใช้ในการปฏิบัตงิานจริง 
 

    1     

เพิ่มรายละเอียดการปฏิบัติจริงใน 
SAR ระบุชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วม
กิจกรรม การสร้างสรรค์การท างาน
วิชาการ และระบผุลจากการ
น าไปใช ้
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนับสนนุ 

    1     
  

  7. ด าเนนิงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพนัธ
กิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ดป้รับให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นสว่นหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกตทิี่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

    1     

  

5.2 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00   6 5.00 ดีมาก   

  1. มีระบบและกลไกในการก ากบัการด าเนนิการประกนั
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    1     
  

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้

คณะนิติศาสตร์ 

เหตุผลทีต่่างจาก SAR 
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนนิงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองคอ์งค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    1     
  

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสตูรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

    1     
  

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

    1     
  

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

    1     
  

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี ้สกอ.       3.93     
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม  ผลการประเมินของคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560                   
เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก”                 
มีจ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00 3.69 
และ 4.50 ตามล าดับ) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ต้องปรับปรุง” จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 2.00) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนน
เฉลี่ย 3.07) การด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.29) จึงส่งผลให้ผล
ลัพธ์ของคณะ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.39) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการ
ระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.79) โดยมีผล
การด าเนินงานดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.65) 

 
ตาราง ป 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คณะนิติศาสตร ์

ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6   3.40     5.00    3.79    4.00  ดี 

2. การวิจัย 3   2.07     4.00    5.00    3.69  ดี 

3. การบริการวิชาการ 1       -       5.00        -      5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

1       -       2.00        -      2.00  
ต้องปรับปรุง 

5. การบริหารจัดการ 2       -       4.50        -      4.50  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

13  3.07   4.29   4.39   3.93  
ด ี
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เกณฑ์การประเมิน  
 0.00- 1.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 3.51 – 4.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 4.51 – 5.00   ระดับคุณภาพดีมาก 
 
จุดเด่น แนวทางเสริม ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. คณะมีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ สามารถท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 

2. คณะมีแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการก าหนดตัวชี้วัด
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งมีการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผน 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. การด าเนินงานของแต่ละฝ่ายในคณะควรมีความเชื่อมโยงและกระจายไปตามภาระงาน โดยให้มี

กระบวนการก ากับและติดตามกระบวนการ PDCA และรายงานในที่ประชุมกรรมการประจ า

คณะเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

2. คณะควรมีการปรับแผนการด าเนินงานของคณะ โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลปัจจุบันเพ่ือเตรียมเข้าสู่

การด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx  

3. ควรพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดของแผนและโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนและ

โครงการ 

4. คณะควรกระตุ้นส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ื อให้เข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น จัดค่ายเพ่ือพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ หรือจัดระบบพ่ีเลี้ยง 

5. คณะควรจัดท าโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้แก่คณะ 

คณะควรจัดท าแผนงบประมาณรายรับและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการยืนยันยอดที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงรายได้ที่แท้จริงในแต่ละปีงบประมาณ 
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะมีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถท าให้นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับชาติ 

คณะควรจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่าเพ่ือน ามาเป็นแรง

กระตุ้นให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์

หลักสูตร เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษามากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 1. คณะควรกระตุ้นส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์เข้า

สู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เช่น จัดค่ายเพ่ือพัฒนา

ต าแหน่งทางวิชาการ หรือจัดระบบพ่ีเลี้ยง 

2.จัดอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ISI Scopus 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ระบบสารสนเทศ คณะควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยปรับปรุงให้

ทันสมัย พร้อมใช้ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใช้

ประโยชน์จากระบบดังกล่าวอย่างทั่วถึง 

ผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัยและบทความ คณะควรหากลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสาย

วิชาการทุกคนผลิตผลงานทางวิชาการด้านงานวิจัย

อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เผยแพร่บทความทาง

วิชาการเพ่ิมข้ึน และในฐานข้อมูลที่สูงขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
คณะมีแผนการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน มีการก าหนดตัวชี้วัดทั้ง

เชิ งป ริม าณ และเชิ งคุณ ภ าพ  รวมทั้ งมี ก าร

ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแผน 

คณะควรจัดท าโครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้

ให้กับคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะควรจัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมพร้อมทั้ งก าหนดวัตถุประสงค์  และ
ตัวชี้ วัดความส าเร็จของแผน ให้ชัดเจน ทั้ งเชิ ง
ป ริ ม าณ และเชิ งคุณ ภ าพ เพ่ื อ ใช้ ป ระ เมิ น ผล
ความส าเร็จและน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การก ากับติดตามการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย คณะควรมีกระบวนการ PDCA มาใช้ในทุกๆฝ่าย

งาน เพ่ือก ากับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

การบริหารความเสี่ยง คณะควรพิจารณาก าหนดความเสี่ยงให้รอบด้าน 
โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อการด าเนินการตามพันธกิจ  เพ่ือน าไปสู่การ
บริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพยิ่งข้ึน  

การจัดการความรู้ คณะควรสกัดความรู้ที่มีอยู่ ในตัวบุคคลภายใน
องค์กรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในคณะ เพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 

การบริหารและการพัฒนาบุคลากร คณะควรสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรหาแหล่ง
ทุนภายนอกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น 



 

30 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2561  
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ทุนสนับสนุนของ สกอ. 

การบริหารด้านการเงิน คณะควรจัดท าแผนงบประมาณรายรับและปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการยืนยันยอดที่ ได้รับ
จัดสรรจากมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทราบถึงรายได้ที่
แท้จริงในแต่ละปีงบประมาณ 
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