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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร ์

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 
 

1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร ์ 25480181100532 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายชื่อ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ผศ.ดร. ขนิษฐา สุขสวัสดิ ์ มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑิต ประธาน 
2 ผศ. เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ ์ มหาวิทยาลยัสันตพล อุดรธานี กรรมการ 
3 อาจารย ์ ศรีสุรักษ์ สีวันนา มหาวิทยาลยักรุงเทพธุกิจบัณฑติ กรรมการและเลขานุการ 
4 นาง อารียา สาวสิิทธิ์ นิติศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร / อาจารย์ประจ า

หลักสตูร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกช้ันปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณผ์ู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน  
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เวลา กิจกรรม 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนา

คุณภาพหลักสตูร พร้อมตอบข้อซกัถามเพิ่มเติม  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร โดยมีรายละเอียดตามองค์ประกอบดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.79 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

 - หลักสูตรควรวางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นรายบุคคล ว่าจะพัฒนางานด้านใด 
และให้ส าเร็จในปีใด  
  
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
ข้อเสนอแนะ :   
-  หลักสูตรควรมีระบบในการติดตามและส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตให้มีเปอร์เซ็นต์ที่
มากขึ้นจากเดิม เพ่ือสะท้อนความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
จ านวนนักศึกษาตกออกมีจ านวนมาก/ นักศึกษาไม่
ส าเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 

หลักสูตรควรหาวิธีการ ในการดูแล เพ่ือให้นักศึกษาที่
เข้ามาเรียนในหลักสูตรมีความพึงพอใจในหลักสูตร 
เพ่ือส่งผลให้นักศึกษาศึกษาในหลักสูตรจนจบ
การศึกษาตามเกณฑ์ 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน หลักสูตรควรมีการส ารวจความพึงพอใจและความ
ประสงค์ในการท ากิจกรรมการเตรียมความพร้อมฯ 
จากนักศึกษารุ่นพ่ี เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า
กิจกรรมเตรียมความพร้อมฯ ที่เป็นไปตามความ
ประสงค์ของนักศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้
ความสามารถ พร้อมทั้งคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ 

หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
มากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

หลักสูตรควรจัดท าการดูแลผู้สอน ให้มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกรายวิชา  

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1. หลักสูตรควรรายงานผลการประเมินฯ ให้สอดคล้องตรงกันท้ังเล่มรายงาน 
2. หลักสูตรควรมีการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรให้ถูกต้อง 

ข้อมูลจ านวนนักศึกษาต่างๆ และข้อมูลจ านวนรายวิชาที่เปิดสอน  
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

1. นักศึกษาได้รับการดูแลให้ค าปรึกษา และมีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาในหลักสูตรจาก
อาจารย์เป็นอย่างดี 

2. นักศึกษาอยากให้หลักสูตรปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามชั้นปี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชั้นปีแรก ควรเพิ่มวิชากฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  

3. นักศึกษาทุกชั้นปี มีความภาคภูมิใจในหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    ได้
มาตรฐาน 

  

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 
2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 
5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 
6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 6 6.00 ผ่านประเมิน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6         

องค์ประกอบ หน่วย 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.63 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.51 4.51 4.51 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง 
นน. 

93 94.90 4.74 

  ผู้ส าเร็จฯ 98     
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องค์ประกอบ หน่วย 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      3.00 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 3.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   13.00   4.33 
4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   4.00 4.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 10.4   5.00 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 33.3 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   6     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 4 66.7 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   6     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 4.40 73.3 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   6     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  14.00   3.50 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   3.00 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ร้อยละ 16 100.00 5.00 

    16     
 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   4   4.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   4.00 4.00 
ผลรวม       49.25 
ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   
ระดับ

คุณภาพดี 
  3.79 
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3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที ่ I P O คะแนนเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.63 4.63 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 4.33  -     -    4.33 ดีมาก 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67  -    3.50 ด ี
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    4.00  -    4.00 ด ี

ผลการประเมิน 
3.57 3.75 4.63 

3.79 ดี ดี ดี ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 








