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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีน าเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการด าเนินงานจริง 
 1. เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดยีว โดยไม่ประจ าหลกัสูตรอื่น ๆ อีก 
 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3.  มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ีหน่ึง นายเจษฎา  ไชยตา 
บุญเลิศ โพธ์ิข า และเจษฎา ไชยตา. (2558). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ  
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการเดิน                    
และการใช้จักรยาน”. (หน้า 38 – 48).  กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  
 บุญเลิศ โพธ์ิข า,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับข่ีจักรยาน.การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 
ครั้งท่ี 6 หัวข้อ “Bike and Walk o Public Transport Connecction”. (หน้า )กรุงเทพฯ: 
สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ีสอง นางชไมพร ไทยด ารงเดช  
  ชไมพร  ไทยด ารงเดช. (2561). ผลกระทบของเขตเศรษฐกจิพิเศษต่อองค์กรปกครองท้องถ่ิน :  

กรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรบัการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขต เศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย. เอกสารรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แหง่ชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”, (หน้า 551-559).  
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 22 – 23  มีนาคม  2561. 

   
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ีสาม นายบุญเลิศ  โพธิ์ข า 
  บุญเลิศ โพธ์ิข า. (2559). ปัญหาของกฎกระทรวงก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
 2548 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 4(3),  15-22. 
    บุญเลิศ โพธ์ิข า. (2557). การกระท าความผิดของครูที่มีผลกระทบต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติ  
 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 
 ที่ 2 พุทธศักราช 2551. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(2), 78-86. 
 บุญเลิศ โพธ์ิข า และเจษฎา ไชยตา. (2558). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ 

การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ความปลอดภัยใน การเดินและ
การใช้จักรยาน”. (หน้า 38 – 48).  กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  
 บุญเลิศ โพธ์ิข า,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับข่ีจักรยาน.การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 
ครั้งท่ี 6 หัวข้อ “Bike and Walk o Public Transport Connecction”. (หน้า )กรุงเทพฯ: 
สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ีสี่ นายสุรศักด์ิ แสนพรหม 
  สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน. (2561). การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ  

ยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการ สาธารณะ ครั้งที่ 
4 หัวข้อ “การบริหารกิจการสาธารณะภายใต้ประเทศไทย 4.0”, (หน้า 1268-1282.) ขอนแก่น :
วิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน. 

 บุญเลิศ โพธ์ิข า,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับข่ีจักรยาน.การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน 
ครั้งท่ี 6 หัวข้อ “Bike and Walk o Public Transport Connecction”. (หน้า )กรุงเทพฯ: 
สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนท่ีห้า นางนันท์ภัสร์ เพ็ชรพงษ์ 
          นันท์ภัสร์   เพ็ชรพงษ์ (2561). คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามและการดูแลผิวพรรณ: ผลกระทบ
 ต่อมาตรฐานสถานพยาบาล บุคลากร และระบบสาธารณสุขภาครัฐ รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ ครั้งที่ 5, (หน้า 73-79.) ก าแพงเพชร :สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
 ก าแพงเพชร 
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อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรคนทีห่นึ่ง  นายเจษฎา ไชยตา                                           . 

 ลายเซ็น                           วันที่  24  มิถุนายน  2562 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรคนทีส่อง  นายบุญเลิศ โพธ์ิข า 

 ลายเซ็น                         วันที่  24  มิถุนายน  2562 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรคนทีส่าม  นางสาวนันท์ภัสร์ เพ็ชรพงษ์ 

 ลายเซ็น                                วันที่  24  มิถุนายน  2562 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรคนทีส่ี่  นางสาวชไมพร ไทยด ารงเดช 

 ลายเซ็น                         วันที่  24  มิถุนายน  2562 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรคนทีห่้า  นายสุรศักดิ์ แสนพรหม 

 ลายเซ็น      วันที่  24  มิถุนายน  2562 
 
เห็นชอบโดย  ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห ์   รองคณบดฝี่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
 
 ลายเซ็น.............................................................  วันที่................................................. ............ 
 
เห็นชอบโดย  ดร. วรวุฒิ  อินทนนท ์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 
 ลายเซ็น.............................................................  วันที่................................................. ........... 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561  
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 1.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตรยั ง ไม่ มี
ปริญญาเอก และต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ในการรับสมัครอาจารย์
ใหม่ ได้ ก าหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก 
- จั ด โคร งกา รสนั บสนุ น
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ประกาศ
รับสมัคร
อาจารย์ใหม ่
- รายงาน
สรปุ
โครงการ
สนับสนุน
อาจารยเ์ข้า
สู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ก.ค. – ก.ย. 
61 
 
 

อ.สรุศักดิ์ 
แสนพรหม 

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 2.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- บัณฑิตที่ได้งานท าตรงกับ
สายงานหรือไม่ เพราะไม่มี
รายละเอียดว่าบัณฑิตได้
งานอะไรท า เพื่อให้ตรงกับ
อาชีพที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
เพราะถ้าหากพบว่าได้งาน
ไม่ตรงสาย จะได้มาดู ว่า
ท าไมถึงไม่ตรง จะได้น ามา
ปรับในรายวิชาในหลักสูตร 

- ประสานงานทะเบียนและ
ประมวลผลจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดต าแหน่งงาน
ของบัณฑิต 

- รายงาน
การมีงานท า
ของบัณฑิต 

ธ.ค. 61 – 
มี.ค. 62 

อ.เอื้อ มลู
สิงห ์

 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 3.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- การจัดการข้อร้องเรียนให้
แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง
นัก ศึกษา  ช้ันปีที่  1 - 3 
แยกออกจากนักศึกษาช้ันปี

- จัดท ารายงานการจัดการ
ข้อร้องเรียนโดยแยกข้อมูล
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
และผลประเมินระหว่าง
นักศึกษา ช้ันปีที่ 1 - 3 แยก
ออก จ า กนั ก ศึ ก ษา ช้ัน ปี

- สรุป
รายงานการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.กษมา 
ประเสริฐ

สังข์ 
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หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สุดท้าย  สุดท้าย 
 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 4.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- ควรจัดท าแผนการพัฒนา
อ า จ า ร ย์  แ ผ น บ ริ ห า ร
อาจ ารย์  แผ นส่ ง เ ส ริ ม
อาจารย์ และแผนบริหาร
ความเสี่ยง ต้องมีหลักฐาน
การเขียนแผนให้ ชัดเจน 
เช่น ในหลักสูตรมีอาจารย์
อาวุโส และไม่สามารถท า
ผลงานทาง วิช าการ ได้ 
หรือไม่ศึกษาต่อปริญญา
เอก อาจารย์ลาออก ทาง
หลั กสู ตรจะมี แผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ในปัญหาเหล่านี้อย่างไร 
จะมีการรับสมัครอาจารย์
เพิ่มไหม (อัตราก าลัง)  
- เขียนเป็นรายบุคคล ว่า
อาจารย์แต่ละคนจะมีแผน
ศึกษาต่อเมื่อไหร่ อย่างไร 
ขอต าแหน่งทางวิชาการปี
ไหน  
- เสร็จแล้วมาเขียนแผน
เป็นภาพรวมอีกครั้งเป็น
บทสรุป เพราะผลงานทาง
วิชาการยั ง น้ อยอยู่  จึ ง
อยากให้พัฒนาเรื่องนี้  

- จัดท าแผนบริหารอาจารย์ 
และแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยมีหลักฐานการเขียนแผน
ให้ ชัดเจน เ ช่น รับสมัคร
อาจารย์ เพิ่ ม โดยก าหนด
คุณสมบัติให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  
- จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์รายบุคคลทุกคน 
- จัดท าแผนส่งเสริมอาจารย์
เพื่อสนับสนุนให้มีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มข้ึน 
 

- แผน
บรหิาร
อาจารย์ 
และแผน
บรหิาร
ความเสี่ยง 
- แผนการ
พัฒนา
อาจารย์
รายบุคคล 
 

ธ.ค. 61 อ.สรุศักดิ์ 
แสนพรหม 

สกอ. 4.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- เกี่ ยวกั บการประเมิ น
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ให้แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง
นักศึกษา ช้ันปีที่ 1-3 แยก

- จัดท ารายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ให้แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และผล
ประเมินระหว่างนักศึกษา 
ช้ันปีที่  1-3 แยกออกจาก

- รายงาน
การประเมิน
ความพึง
พอใจของ
อาจารย ์

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.กษมา 
ประเสริฐ

สังข์- 
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หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ออกจากนัก ศึกษา ช้ันปี
สุดท้าย  

นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

 
 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอ

บ 
สกอ. 5.3 

IQA 
(หลักสูต

ร) 

- เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เรียนให้ใช้แนวทางเดียวกัน
ทุกวิชา  
- ก า ร เ ขี ย น  ม ค อ . 7 
กระบวนการและกลไกต้อง
เขียนผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกันทั้งหมด เพราะ
ที่ เ ห็ น ยั ง เ ขี ย น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานยังไม่ครอบคลุม
กับที่ระบบกลไกเขียนไว้  

- จัดท าหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผู้เรยีนให้เป็นแนวทาง
เดียวกันทุกรายวิชา (ระเบียบ
การตรวจและการให้คะแนน
การสอบเนติบัณฑิต) 
- จัดประชุมกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
แนวทางในการเขียน มคอ.7
เพื่อให้ครอบคลุมกับผลการ
ด าเนินงานและระบบกลไก
ของสาขาวิชา 

- หลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการ
ประเมิน
ผู้เรียน 
- รายงาน
การประชุม
กรรมการบริ
หาร
หลักสูตร 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.ชไมพร 
ไทยด ารง

เดช 

 
 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอ

บ 
สกอ. 6.1 

IQA 
(หลักสูตร) 

- สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูใ้ห้
แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง
นักศึกษา ช้ันปีที่  1 – 3 
แยกออกจากนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย 

- จัดท ารายงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยแยกอาจารย์
กับนักศึกษา และผลประเมิน
ระหว่างนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 – 
3 แยกออกจากนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 

- รายงานสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู ้

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.เจษฎา 
ไชยตา 
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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปการบริหารหลักสูตร 

 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2556 เพื่อให้

สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ.  2556  โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จ านวน 5 คน และมีนักศึกษาจ านวน 121  คน  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย  3.39  คะแนน คุณภาพอยู่ใน
ระดับ     ดี    เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่านการประเมิน หลกัสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต จ านวน 2 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย   -    คะแนน อยู่ในระดับ 4.2 
 องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย   3.66   คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ีผลการประเมนิตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย   2.44   คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพน้อย 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จ านวน 3 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย  3.75  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00  คะแนน 
อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหต ุ
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2   2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3   3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4   3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5   4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6   1 ตัวบ่งช้ี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้   13 ตัวบ่งชี้ 
 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
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รหัสหลักสูตร 25560261100552  
ตารางท่ี 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2561 
ผลงานทางวิชาการ 

ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง5 ปี 
(2556 – 2561) 

1. นายเจษฎา  ไชยตา 1. นายเจษฎา  ไชยตา 1 เรื่อง 
2. นายบุญเลิศ  โพธ์ิข า 2. นายบุญเลิศ  โพธ์ิข า 3 เรื่อง 
3. นายนิพนธ์  กัลยาเรือน 3  นางสาว นันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ 1 เรื่อง 
4. นางสาวสุภธิดา  สุกใส 4. นางสาวชไมพร  ไทยด ารงเดช 1 เรื่อง 
5. นายสุรศักดิ์  แสนพรหม 5. นายสุรศักดิ์  แสนพรหม 1 เรื่อง 
 
ตารางท่ี 1.2  อาจารย์ผู้สอน 

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า (มาจากภายในสถาบัน) 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 
1. นายเจษฎา  ไชยตา นม. (กฎหมายมหาชน) 
2. นายบุญเลิศ  โพธ์ิข า นม. (กฎหมาย) 
3. นางสาวนันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ นม. (กฎหมายธุรกิจ) 
4. นายเอื้อ  มูลสงิห ์ นม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ) 
5. นายสุรศักดิ์  แสนพรหม นม. (กฎหมาย) 
6. นายประพฒัน์พงศ์  ปรีชา LL.M in Computer and Communications Law 
7. นางสาวชไมพร  ไทยด ารงเดช นม. (กฎหมาย) 
8. นางสาวกษมา  ประเสริฐสงัข์ นม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 

 
1.2.2 อาจารย์ผู้สอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา ประสบการณ์การสอน 
1. นายไกรสร บารมีอวยชัย นม. (ธุรกจิ) ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2. นายเพ็ง เพ็งนิติ เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ป ี

3. นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป ์ เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ป ี

4. นายสมัคร เชาว์ภานันท์ เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ป ี

5. นายเอื้อน ขุนแก้ว เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ป ี
 
 

http://flas.npu.ac.th/web/web/index.php?page=personal_nunnapat
http://flas.npu.ac.th/web/web/index.php?page=personal_nunnapat
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สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ตารางท่ี 1.3  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ผ่าน  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร ผ่าน  
3 คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ผ่าน  
4 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอน ผ่าน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรกึษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี   
7 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์   
8 การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา   
9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
  

10 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน  
รวม 3 ข้อ  
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หมวดท่ี 2  อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4) 
ตารางท่ี 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทัง้ 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558  
ระบบกลไก/กระบวนการ  

ในระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระบบ กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงาน 
ดังนี ้
1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนก าหนด คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     1.2 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     1.3 ประกาศคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
2. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
     2.1 ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม 
     2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     2.3 คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด  
     2.4 ประกาศรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.  
     3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  
     3.3 น าเสนอรายช่ือพร้อมคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะตามแบบ สมอ.08 
4. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
     4.1 คณะกรรมการประจ าคณะประชุมเพื่อพจิารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลกัสตูรตามข้อเสนอแนะของคณะ 
     4.2 คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     5.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณา 
     5.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
6. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
     6.1 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
     6.2 สภาวิชาการเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
7. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
     7.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
     7.2 สภามหาวิทยาลัยนครพนมเห็นชอบ 
8. กสบ. เสนอรายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรให้ สกอ. รบัทราบ 
9. ประกาศรายช่ืออาจารยป์ระจ า หลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
     9.1 แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
10. ประเมินกระบวนการ การรบัและ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     10.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการ รับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
     10.2 จัดท ารายงานสรปุผลการประเมินกระบวนการรบัและ  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     10.3 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  
     10.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะต่อผลการ ประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
11. การปรบัปรุง / พัฒนา กระบวนการ การรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ า หลักสูตรตามผลการประเมิน 
     11.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรน าข้อเสนอแนะผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรไป  ปรับปรงุพฒันากระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
     11.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรน ากระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีป่รบัปรุง / พัฒนาไป
ใช้ 
     11.3 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรประเมินผลการน าไปใช้ 
12. รายงานผลการด าเนินการ /การพฒันา / ปรับปรงุอย่างชัดเจนเป็นรปูธรรม 
     12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรายงานผลการน ากระบวนการรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรไปใช้ต่อคณะ
กรรมการบรหิารหลักสูตร  
     12.2 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรจัดรายงานสรปุผลงานการด าเนินงานที่ แสดงใหเ้ห็นถึงการพัฒนา / ปรบัปรุงที่ดี
ข้ึน 
      ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่  4.6 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
           พบว่า  
           ประการแรก หลักสูตรนิติศาสตร์มีระบบและกลไกการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยนครพนม  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา 2558                                                                                  
           ประการที่สอง  ในปีการศึกษาที่ผ่านสาขาวิชานิติศาสตร์ อาจารย์สุภธิดา  สุกใส ได้ลาออกเพื่อไปเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  และอาจารย์นิพนธ์ กัลยาเรือน  ได้มีอายุครบ 70 ปี   
ทางมหาวิทยาลัยนครพนม จึงไม่ต่อสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
            ประการที่สาม อาจารย์ชไมพร ไทยด ารงเดชและอาจารย์นันท์นภัสร์  เพ็ชรพงศ์ ได้ด าเนินการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
นครพนมแล้ว และอยู่ในข้ันตอนการด าเนินการเสนอเรื่องต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ประการที่สี่ ในการรับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา 
          1. มีการก าหนดคุณวุฒิปริญญาเอกในประกาศรับสมัคร  
          2. มีการปรับลดคุณสมบัติในสว่นภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ไม่จ าเป็นต้องสอบผา่นภาษาอังกฤษ TOEIC 
500 คะแนน แต่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษมาแสดงในการสมัคร 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.6 
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ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
 ในการรับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา 
 1. อาจมีการก าหนดคุณวุฒิปริญญาเอกในประกาศรับสมัครหรือมีต าแหน่งทางวิชาการ 
 2. มีการปรับลดคุณสมบัติในส่วนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ไม่จ าเป็นต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ Toeic 500 
คะแนน แต่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ 
 3. ต้องมีรายงานวิจัย 
 4. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงด้านกฎหมาย 
ต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันที่คณะกรรมการตุลาการให้การรับรองแล้วเพื่อประโยชน์ในการขอการรับรองจาก
วิชาชีพ และในการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครต าแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันซึ่งคณะกรรมการตุลาการให้การรับรองด้วยและอาจก าหนดมีประกาศนียบัตรว่าความจากสภา
ทนายความและประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย  
          ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วาระ
ที่ 4.6 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  
         ประการแรก น าปัญหาดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อขออัตรา
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และ อ.เจษฎา  ไชยตา ด าเนินการประสานงานกองกิจการเจา้หน้าที่ของมหาวิทยาลัยใน
การด าเนินสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่  
 ประการที่สอง โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกแทนวิธีการคัดเลือก 
 ประการที่สาม โดยให้คงการยื่นผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ โดยให้สามารถสอบภาษาอังกฤษใน
ภายหลังได้และก าหนดให้การรับสมัครอาจารย์ใหม่ต้องมีผลงานวิจัยเพื่อสอดคล้องหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
 ประการที่สี่ ประสานกองการเจ้าหน้าที่ให้ก าหนดวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบกับวันสอบข้อเขียนให้มี
ระยะเวลาที่พอสมควร 
        รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่   
6/2561 วาระที่ 4.5 
4.1-2  การบริหารอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ประจ าหลักสูตรมสี่วนร่วมในการประชุม มีภาระงานที่เหมาะสม มีความพงึพอใจตอ่
การไดบ้รหิารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับด ี
ระบบกลไก/กระบวนการ  
     ในการบริหารอาจารย์ มีระบบ กลไก โดยมลี าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารอาจารย์ตาม มคอ. 2 
2. ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4. ก าหนดสัดส่วนอาจารยป์ระจ าและอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ควรมีตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
    - อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา 
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    - อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
    - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีต าแหนง่ทางวิชาการ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
    - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มผีลงานทางวิชาการ อย่างนอ้ย ร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. เข้าสู่ระบบการสรรหา สูร่ะบบการธ ารงรักษา 
6. วิเคราะห์ภาระงานก าหนด ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
7. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะหส์มรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา 
8. นิเทศติดตาม ควบคุม ก ากับงาน สร้างแรงจงูใจ 
9. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย ์
10. มีการพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการบรหิารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
10. มีการรายงานผลการด าเนินการและการพฒันาปรับปรงุกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรปูธรรม 
11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการบรหิารอาจารย์และมีหลักฐานเชิงประจกัษ์ 
ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยส์าขานิติศาสตร์ ครัง้ที่ 1 /2561 วาระที่ 4.7 

ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ในรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าสาขาวิชานิติศาสตร์ จ านวน 8 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก 1 คน เนื่องจากต้องการ
ย้ายสังกัด และไม่ได้รับการต่อสัญญาอีก 1 คน เนื่องจากมีอายุเกิน 70 ปี  
        เอกสารแนบท้ายที่ 1 และปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่  1/2561 วาระที่ 4.7 
        โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้มีการคงอยู่ตลอดหลกัสตูร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ส่งเสริมการท างานตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2561 
ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.68  
        1. มีการวางแผนอัตราก าลัง อาจารย์ประจ าหลกัสูตร ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
           ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่  3 /2561 
วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 
        2. มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
โดยการด าเนินการจัดการเสวนาหลักสูตร 
              พบว่า การด าเนินการจัดการเรียนสอนของอาจารย์ยังไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้หลักของแต่ละรายวิชา 
จึงให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงประเด็นและเนื้อหาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้หลัก และด าเนินการ
ก ากับ ติดตามแผนการปรับปรุงของรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา 
        ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่า 
           ประการแรก อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร โดยแยกเป็นส่วนอาจารย์ คะแนน 4.65 และนักศึกษา คะแนน 4.71 คะแนนเฉลี่ย 4.68  มากกว่าปี
การศึกษา 2560 คะแนน 4.66 ปีการศึกษา 2559 คะแนน 4.64 และปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้คะแนน 4.63 
            ประการที่สอง อาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน จึงเสนอให้อาจารย์ประจ า
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ท าผลงานทางวิชาการ    
           ประการที่สาม มีการประเมินผลการด าเนินงานการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเพื่อประเมิน
กระบวนการการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะด าเนินการการธ ารง
รักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผน เช่น ด าเนินการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผน   
           รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2561 วาระที่ 4.3 
 
 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า  
           ประการแรก ในขณะนี้อาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีภาระงานสอนเฉพาะในหลักสูตรประมาณ คนละ 5-
6 วิชา ส่วนวิชาในหลักสูตรอื่นมีหลายวิชา จะต้องมีอาจารย์ประมาณ 12 -13 คน เป็นอย่างน้อย ซึ่งส่งผลให้อาจารย์
ประจ าสาขาวิชาไม่มีเวลาไปท างานวิจัยหรือเขียนบทความ 
 ประการที่สอง ระบบการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ผา่นการรับอาจารย์ใหม่จะต้องถูกก าหนด
โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย การจัดสรรอัตราก าลัง ถูกจัดสรรไปตามคณะ คณะละ 5 คน 
โดยไม่เหมาะสม ซึ่งระบบการจัดสรรอัตราก าลังดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหากับอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่าง  ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย เป็นต้น การจัดสรรสัดส่วนระหว่างสายสนับสนุนต่อสาย
วิชาการในปัจจุบันเป็น 1 ต่อ 1 ซึ่งสัดส่วนความเหมาะสมระหว่างสายสนับสนุนต่อสายวิชา ควรก าหนดไว้ที่ 2 ต่อ 1 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น อาจต้องเชิญ ดร.วโรทัย สิริเศรณี ผู้อ านวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งท่าน
ส าเร็จปริญญาตรีทางด้านกฎหมายแต่ปริญญาโททางด้านภาษาอังกฤษ 
 ประการที่สี่  การรับสมัครอาจารย์ใหม่ ควรก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่โดยส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโททางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงด้านกฎหมาย และอาจก าหนดมีประกาศนียบัตรว่า
ความจากสภาทนายความและประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย  
          รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่    
6 /2561 วาระที่ 4.5 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
     1. การบริหารการประเมินผลการด าเนินงานการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรและปรับปรุง พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 คน จึง
เสนอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ท าผลงานทางวิชาการ จึงต้องวางแผนในจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการต่อไปโดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป  
     2. มีการประเมินผลการด าเนินงานการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะด าเนินการการธ ารงรักษาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามแผน เช่น ด าเนินการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแผน   
     รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 6/2559 วาระที่ 4.5 และครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 4.3 
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4.1-3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุกคนมีความพึงพอใจในการไดร้ับการสง่เสรมิพัฒนาด้านการบรหิาร
หลักสูตร การสอน และผลงานทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเกิน 3.51 (อาจารย์มีต าแหนง่ทางวิชาการหรือผลงานวิชาการ
เพิ่มข้ึน) จ านวนกี่คน/งาน/ปี  
ระบบกลไก/กระบวนการ   

ในระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ มีระบบ กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
         1. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

          2. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงข้ึน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิต  
         3. มีการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
         4. มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
         5. มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 
         6. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.6 

ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          ประการแรก โดยสาขาวิชานิติศาสตร์วางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ซึ่งสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ซึ่งได้เชิญอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการการบังคับคดี วิทยากร
มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การบังคับคดี โดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และ
อาจารย์บุญเลิศ  โพธ์ิข า ได้เข้ารับการประเมินการสอนในปีการศึกษา 2561  
          ประการที่สอง อาจารย์เจษฎา ไชยตา ได้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.) รุ่นที่ 9  
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.1 
และครั้งที่ 6/2561 วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า  
          1. การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นั้น มีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าต ารา/
เอกสารประกอบการสอน  มีแผนในการพัฒนาอาจารย์เรื่องการสนับสนุนอาจารย์ให้ท าวิจัยและไปประชุมวิชาการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ปีการศึกษา 2561  
          2. การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 6/2561  
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การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ด าเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยแทรกอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการปีถัดไป และหารือกับทางคณะหรือมหาวิทยาลัยควรมีเจ้าหน้าที่มา
ช่วยเหลืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อแบ่งเบาภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาระงานประจ าของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อสง่เสรมิการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจดัท าต ารา/เอกสารประกอบการ
สอน และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศ  เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์   
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ครัง้ที่ ครั้งที่ 6/2561 
ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

   ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2559 4.64 
2560 4.66 
2561 4.68 

   

ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
4.2-1  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก         
                  - 

4.2-2  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                  - 
4.2-3  จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดบัที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ปีที่/ฉบบัที่/หมายเลขหน้า ค่าน้ าหนกั 

1 บุญเลิศ  โพธิข า บุญเลิศ โพธิ์ข า,สุรศักดิ์ แสนพรหม และ
เจษฎา  ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อ
สิทธิผู้ใช้จักรยาน  บนถนนของประเทศ
ไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน 

การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Bike and Walk o 
Public Transport Connecction”. (หน้า )
กรุงเทพฯ: สถาบันการเดินและการจักรยานแห่ง
ประเทศไทย 

0.2 

2 บุญเลิศ  โพธิข า ปัญห า ศักยภ าพ และก ารด าเนินธุรกิจ 
SMEs ในก ารประกอบก ารค้ าช ายแดน
จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เร่ือง “อุดมศึกษากับการท้าทายภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”, (หน้า 145-157).  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

0.2 

3 ชไมพร  ไทยด ารง
เดช 

ชไมพร  ไทยด ารงเดช. (2561). ผลกระทบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในเขต เศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย. 

เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราช
ภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้ง
ที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษ
ที่ 21”, (หน้า 551-559).  เชียงราย : มหาวทิยาลัย
ราชภัฏเชียงราย. วันที่ 22 – 23  มีนาคม  2561. 

0.2 

4 นันท์ภัสท์  เพ็ช
รพงษ์ 

นันท์ภัสร์   เพ็ชรพงษ์ (2561). คลินิก
ศัลยกรรมตกแต่งเพ่ือความงามและการ

รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ ๕, (หน้า 73-79.) ก าแพงเพชร :สถาบันวิจัยและ

0.2 
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ดูแลผิวพรรณ: ผลกระทบต่อมาตรฐาน
สถานพยาบาล บุคลากร และระบบ
สาธารณสุขภาครัฐ 

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 
2. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี 

0 

3. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท 

0 

4. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

0 

5. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา
ตรี 

0 

6. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา
โท 

0 

7. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา
เอก 

0 

8. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิรญิญา
ตรี 

0 

9. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิรญิญา
โท 

0 

10. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญา
เอก 

0 

11. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
12. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒปิรญิญา
โท 

0 

13. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
รวมจ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 0 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 0 
จ านวนรวมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 0 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  0 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์

          อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดล้าออก 1 คน แต่มีการรบัสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาอยู่ตามระยะเวลาของหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2565 ทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรดีข้ึน  

         ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2559 4.64 
2560 4.66 
2561 4.68 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบท่ี 2 และ 3) 
 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมลูนักศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 

2558 2559 2560 2561 2562 การคงอยู่ 
2558 35 35 27 27 27 27 77.14 
2559 40 - 40 34 29 29 72.50 
2560 36 - - 37 32 32 88.88 
2561 24    24 23 95.83 
2562      31 100 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

1. นักศึกษาออกกลางคันเพือ่ไปสอบบรรจรุับราชการต ารวจและทหาร 
2. นักศึกษาลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในสาขาอื่น 
3. นักศึกษาสอบไมผ่่านเกณฑ ์

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 
3.1.1  การรับนักศึกษา   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนการรบันักศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 จ านวน 40 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  จ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และนักศึกษาใหมม่ี
คุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        ในระบบการรับนักศึกษา  มีระบบ กลไก โดยมลี าดับข้ันตอนการด าเนินงานดงันี้ 
    1. ก าหนดจ านวนการรบันักศึกษาตามแผนและนโยบาย 
       1.1 ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  ก าหนดการรับนกัศึกษา   
       1.2 สรุปรายงานการประชุม 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการรบันักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
    3. ก าหนดแนวทางการรบันักศึกษา วิเคราะห์ หลกัสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และเครือ่งมอืที่ใช้ 
วิธีการคัดเลือกและ การก ากับ ติดตาม 
       3.1 ประชุมคณะกรรมการรับนกัศึกษาช้ีแจง ระบบ และมอบหมายหน้าที่        
       3.2 รับสมัครตามระบบการศึกษา 
    4. ด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรบันักศึกษา 
       4.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปรญิญาตรีทั้งระบบ โควต้า กลุ่มสนกุ และรับตรงทั่วประเทศ 
       4.2 รับสมัครตามระบบการรบันักศึกษา 
   5.  คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานด้าน ภูมิล าเนาและการศึกษาของผู้มสีิทธ์ิฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
      5.1  คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
       5.2  ประกาศรายช่ือผู้มีสทิธ์ิสอบสมัภาษณ์ 
   6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นหรือแบบประเมิน สัมภาษณ์ 
       6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน 
       6.2  คณะกรรมการฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา/สอบข้อเขียน 
   7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล 
       7.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน 
       7.2 สรุปรายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลือก 
   8. บันทึกผลตามระบบการรับนกัศึกษา ของ กสบ. 
       8.1 กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ  
       8.2 ตรวจสอบผลการรบันักศึกษา 
   9.  รับรายงานตัวนักศึกษาตามก าหนดการและข้ันตอนทีก่ าหนด 
       9.1 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลอืก 
       9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรบัรายงานตัวนักศึกษา  
       9.3 รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน 
   10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรบันักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
       10.1  รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา  
       10.2  ประกาศในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย/คณะ 
   11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีกา รประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการรับ นักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
   12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมีการรายงาน
ผลการประเมินกระบวนการ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
   13. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
   14.รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ รับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 
4.2  
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        จากการด าเนินงานตามระบบกลไก พบว่า การรับนักศึกษาสมัครรอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน   มีจ านวน
ผู้สมัคร 17 คน สอบจริง 10 คน  รายงานตัวและเข้าเรียนเป็นนักศึกษาจ านวน 10 คน  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยส์าขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 วาระที่ 
4.6 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า ประการแรก การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในอดีตที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบให้ ส านัก
อธิการบดีเป็นผู้ด าเนินการ แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่กลับมีจ านวนน้อย สาขาวิชานิติศาสตร์
ต้องช่วยเหลือตัวเองมากไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ โดยการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ของสาขานิติศาสตร์ ควรกระท าผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค จะได้สะดวก สื่อกลางแจ้งมากขึ้น 

ประการที่สอง  ให้เสนอแนวทางการรับนักศึกษาต่อผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และของ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนกระบวนการรับนักศึกษา โดยควรมีการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในจังหวัดอื่น
นอกจากเขตจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และการประชาสัมพันธ์การรบันักศึกษาควรกระท าผ่านทาง
เฟสบุ๊ค หรือสื่อกลางแจง้เพิ่มเติม และมอบอาจารย์บุญเลิศ  โพธ์ิข า เป็นผู้ประสานงานกบัผูอ้ านวยการโรงเรียนทีเ่ป็น
เครือข่าย 

ประการที่สาม ท าเรื่องขออนุญาตเปิดเรียนเสาร์อาทิตย์ส าหรับบุคคลที่ท างานแล้ว 
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยส์าขานิติศาสตร์ ครัง้ที่ 6/2561 วาระที่ 
4.6 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          ประการแรก การรับนักศึกษาสมัครรอบที่ 2  ประเภทโควต้า   มีจ านวนผู้สมัคร 22 คน สอบจริง 10 คน  
รายงานตัวและเข้าเรียนเป็นนักศึกษาจ านวน 9 คน  ซึ่งมีจ านวนผู้สมัครที่มากกว่ารอบแรก แต่ต้องรอการรับสมัครใน
รอบที่ 3 อีกครั้ง ส าหรับการเป ิดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์มีนักศึกษาสนใจมาสมัครประมาณ 43 คน 
          ประการที่สอง  การสอบเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ ถ้าเป็นไปได้ควรมีข้อสอบสัมภาษณ์ที่แสดง
ถึง “หลักวิชาชีพนักกฎหมาย” และ “ความรู้เกี่ยวการปกครองในระบบประชาธิปไตย” 
          ประการที่สาม  การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาควรประสานงานกับผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยส์าขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 
4.4 
3.1-2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาแรกเข้าที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์ต่ ากว่าเกณฑ์ในประเด็นคุณลักษณะของการ
เป็นนักกฎหมาย จ านวนประมาณ  30 คน   
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ และมีคุณลักษณะของ
การเป็นนักกฎหมาย นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
       ในระบบการเตรียมความพรอ้มให้นกัศึกษามีระบบ กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
   1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าเรียน 
       1.2 ประชุมพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจความพร้อมก่อนเข้าเรียนและเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์รับนักศึกษา 
   2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 
        2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษา  
        2.2 สรุปประเด็นในการพจิารณาโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาให้กบันักศึกษา 
        2.3 ท าแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้อง กบั มคอ.2  ปรับพื้นฐานความรู้
ของนักศึกษา  
   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณา แผนเตรียมความพร้อมนกัศึกษา 
        3.1 น าเสนอร่างแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการบรหิาร  
        3.2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน 
   4. การด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
        4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
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        4.2 ประชุมวางแผนด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา 
        4.3  ด าเนินโครงการการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา 
   5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม  
        5.1 ทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินโครงการเตรียมความ  พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

   5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธ์ิโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   5.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   5.4 ปรับปรุงการด าเนินการเตรียมความพร้อม 

   6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   6.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพรอ้มกอ่นเข้าศึกษา  
   6.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

   7.  ปรับปรุงพฒันากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
         7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดท าโครงการเตรียมความพรอ้ม  

   7.2 สรุปผลการปรับปรงุ 
   8. รายงานผลการปรบัปรุงพฒันา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรปูธรรม 

   8.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม  
        8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรงุพฒันาที่ชัดเจนเปน็รูปธรรม 
   9. จัดท ารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์ 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยส์าขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 
4.1 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

 จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 พบว่านักศึกษามี
ความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอและนักศึกษายังขาดคุณลักษณะของการเป็นนัก
กฎหมาย ซึ่งก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปี 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้
ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามระบบ กลไก ดังนี้ 
        สาขาวิชานิติศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี โดยมีให้กับนักศึกษาระหว่าง
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ศาลจังหวัดนครพนมและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดย มีวัตถุประสงค์ใน
การเตรียมความพร้อมให้กบันักศึกษาได้เข้าใจถึงการมีคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้พิพากษาศาลจังหวัด
นครพนมได้ให้ค าแนะน าของการเป็นคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษ
ที่ 21 และเพิ่มการอบรมในส่วนของภาษาไทยส าหรับนักกฎหมายข้ึน โดยเชิญผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม เป็น
วิทยากร พบว่า นักศึกษาแรกเข้ามีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายเพิ่มข้ึน จากในปีการศึกษา 
2559 ซึ่งได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.16 เป็น 4.17 ในปีการศึกษา 2561 และผลสอบเฉลี่ยทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
และคอมพิวเตอร์ pretest 4 คะแนน ผลสอบ posttest 11 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 15 คะแนน 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่  2/2561 วาระที่ 
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4.1 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           พบว่า ควรปรับปรุงแนวปฏิบัติกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยปรับให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ช้ันปีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดเตรียมแผนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา และให้สอบถามความต้องการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากับนักศึกษาใหม่ ที่มารายงานตัวเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเสนอว่า ในการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษนั้นควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากข้ึนกว่าเดิม เพื่อ
พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 
4.1 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        ผลจากการปรับปรุง พบว่าพบว่านักศึกษาแรกเข้ามีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายเพิ่มข้ึน 
โดยผลผลสอบเฉลี่ย pretest ผลสอบ posttest ทางด้านคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย ดีข้ึนจาก จากในปี
การศึกษา 2559 ซึ่งได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.15 เป็น 4.16 ในปีการศึกษา 2561 และผลสอบเฉลี่ย pretest คะแนน 5.2  
ผลสอบ posttest คะแนน 10.3 ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยส์าขานิติศาสตร์ ครั้งที่  2/2561 วาระที่ 
4.1 

ตัวบ่งชี้  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2-1  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาทกุคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาทุกคนได้รับค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดบั
ปริญญาตรี   

ระบบกลไก/กระบวนการ  
  ในระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีระบบ

และกลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษา 
        1.1  สาชาวิชาประชุมเพือ่เสนอช่ืออาจารย์ทีป่รึกษา  

   1.2 สาชาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ทีป่รกึษาต่อคณบด ี
    2. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา /บทบาท
หน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มหีน้าที่ครอบคลุมทัง้ การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการ ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
          2.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาประชุมทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
        2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ทีป่รึกษาในค าสัง่ให้ชัดเจน  
        2.3 แจ้งค าสั่งใหอ้าจารยท์ี่ปรึกษาได้ปฏิบัตหิน้าที่ 
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    3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาทุกช้ันปี อาจารย์
ที่ปรกึษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้ค าปรึกษา  

 3.1 บันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาและ  นักศึกษา 
        3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา 
        3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารยท์ี่ปรึกษา และข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
    4. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา /การจัดการ
ความเสี่ยงด้านนักศึกษา 
        4.1 อาจารยท์ี่ปรึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่พบ
จากการให้ค าปรึกษา  
        4.2 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้ค าปรึกษาเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ 
    5. ก าหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
       5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุม  เพื่อก าหนดซ่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษา เช่น สื่อออนไลน์  ตู้จดหมาย สื่อสาร -โทรศัพท์ ก าหนดเวลาให้ค าปรึกษา 
       5.2 แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารให้อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา 
    6. จัดเก็บข้อมลูเพือ่การรู้จกันักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา 
       6.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท าแบบฟอรม์จัดเกบ็ข้อมลูนักศึกษา   
       6.2 อาจารย์ที่ปรกึษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ 
       6.3 อาจารยท์ี่ปรกึษารวบรวมเกบ็เป็นข้อมลู/รายงานฝ่ายกิจการนักศึกษารวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
    7. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเสี่ยงด้าน
นักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด 
        7.1 ฝ่ายวิชาการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา 
        7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาแก่อาจารยท์ี่ปรึกษาและนกัศึกษา 
        7.3 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
    8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
        8.1 ฝ่ายกิจการนกัศึกษาจัดท าแบบส ารวจ/แบบสอบถามความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา  
        8.2 ฝ่ายกิจการนกัศึกษาให้นักศึกษาตอบแบบส ารวจแบบสอบถามความพงึพอใจการให้ค าปรกึษาของอาจารย์
ที่ปรกึษา 
        8.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
        8.4 สรุปผล เพือ่น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
    9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่ นักศึกษา 
        9.1 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมเพื่อประเมินกระบวนการให้บริ การฯ และร่วม
พิจารณาหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ  
        9.2 รายงานคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ 
    10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการ
ความ เสี่ยงตามผลการประเมิน 
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        10.1 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการ ฯ และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
        10.2 น าแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ ที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบไปปรับปรุง/
พัฒนาการให้ค าปรึกษา 
    11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    12. ฝ่ายกิจการนักศึกษารายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตของนักศึกษาที่ซัดเจนเป็น รูปธรรมให้ผู้บริหารทราบ 

ให้อาจารย์ประจ าสาขาดังต่อไปนี้ รบัหน้าที่เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
ช้ันปีที่ 1  อาจารยป์ระพัฒน์พงษ์ ปรีชา 
ช้ันปีที่ 2  อาจารย์กษมา  ประเสริฐสงัข์  
ช้ันปีที่ 3 อาจารย์นันทภัสธ์ เพ็ชรพงษ์ 
ช้ันปีที่ 4 อาจารย์ชไมพร  ไทยด ารงเดช 

        โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. การให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ เช่น การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่ก าหนดตาม
หลักสูตร  ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้ค าแนะน าในกรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง   สนับสนุนการ
เรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด   ท างานร่วมกับนักศึกษาในการวางแผนการ
ประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การสร้างความคุ้นเคย ให้มีความสัมพันธ์ที่ระหว่างนักศึกษา และระหว่างครูกับศิษย์ ที่
จะช่วยส่งเสริมการเรียนของนักศึกษา  ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 
เช่น การจดบันทึกค าบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอ่านต ารา การเขียนรายงาน การน าเสนอรายงาน 
แก้ไขปัญหาผลการเรียนต่ า เป็นต้น 
  2. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพือ่น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัญหา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ปัญหาความขัดแย้ง  
  3. การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลกิภาพ เช่น การเดิน การพูดจา การแต่งกาย กิริยามารยาท การ
มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เป็นต้น 
  4. การให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางสถาบันจัด
ข้ึน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ด าเนินการ การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะการท างานของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง  การแบ่งเวลาในการท ากิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน สร้าง
วัฒนธรรมความประพฤติที่ดีให้กับรุ่นพี่ หรือเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง  ปลูกจิตส านึกของนักศึกษาให้ตระหนักใน
คุณค่าของมรดกของชาติ  
  ในการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกคน ทุกช้ันปี และได้ระบุบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยในปีการศึกษา 2561  
            ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วาระที่ 4.6 และครั้งที่ 5/2561 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
         มีการน าระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  พบว่า  
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         1. ระบบการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนดเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจอื่น 
นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าพบนักศึกษาตามตาราง 
         2. การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนยังได้ผลดี เช่น กรณีการตั้งครรภ์ระหว่างศึกษา ฯลฯ 
               -    อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้แจ้งว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 มี
ปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ไม่ดีส าหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้ 
       - อาจารย์กษมา  ประเสริฐสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 2 ได้แจ้งว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มี
ปัญหามีปัญหานักศึกษาจะพักการเรียนเนื่องจากต้องช่วยเหลือทางบ้าน  
       - อาจารย์นันท์ภัสร์  เพ็ชรพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 3 ได้แจ้งว่านักศึกษาช้ันปีที่ 3 มีผล
การเรียนที่ไม่ดีส าหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้ 
       - อาจารย์ชไมพร  ไทยด ารงเดช อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้แจ้งว่านักศึกษาช้ันปีที่ 4 มี
ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในระหว่างการศึกษาผลการเรียนที่ไม่ดีส าหรับบางคน ขาดเรียน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบ
การศึกษาได้ และกรณีนายอนุภาพ เคหบาล ได้เกรดเฉลี่ย 1.60  
 ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1  
พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบส ารวจ
ทั้งสิ้น 35 คนพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99  ซึ่งจ าแนกเป็นรายละเอียด  
         1. ข้ันตอน วิธีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.90 
         2. การได้รบัค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.95 
         3. การได้รบัค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 3.91  
         4. การได้รบับริการจากสื่อประชาสมัพันธ์ และข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสมัพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.70 
         5. การได้รบับริการข้อมูลที่เกี่ยวกบัทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.71 
         6. การได้รบับริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72 
         7. การได้รบับริการข้อมูลที่เกี่ยวกบัแหล่งงาน การรบัสมัครงานและการฝึกงาน ค่าเฉลี่ย ได้ 3.71   
         8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72  
         9. ท่านได้รับบริการให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียนหรอืทางวิชาการในระดบัใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.11 
         10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้ค าปรกึษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.37 
         11. ท่านรู้สกึประทบัใจต่อบรกิารสายด่วน หรือห้องส าหรับใหบ้ริการค าปรึกษาแก่นักศกึษาในระดับใด 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.31 
         12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.11 
         13. ท่านได้รับบริการข้อมลูข่าวสารทางด้านแหล่งรบัสมัครงาน (เต็มเวลาและนอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ย
ได้ 4.21 
         14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับทีสู่งกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.06 
         15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับทีสู่งกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.13 
         16. ท่านได้รับบริการข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชนท์างสื่อออนไลน์ของแผนกแนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 
4.33 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสตูรและอาจารย์สาขานิติศาสตร ์ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 
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4.1 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า  ประการแรก  การดูแลค าปรึกษาทางวิชาการ และการแนะแนวแก่นักศึกษา ยังขาดการมีส่วนร่วม
จากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  กองกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยควรเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ อาทิ การมีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง  
        ประการที่สอง กรณีอนุภาพ  เคหาบาล นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด 
โดยนัดอนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่  4/2561 วาระที่ 
4.1 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         มีผลการปรบัปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
โดย 
         1.  ก าหนดให้การเข้าอาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนด 
         2. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนก ากับดูแลนักศึกษาและให้ค าแนะน าในการเรียนและการปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนแก่นักศึกษาในช่ัวโมงที่อาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้สอน และก าหนดให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีเข้าฟังค า
บรรยายซึ่งท าการถ่ายทอดมาจากส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม 
         3. มอบ อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม ท าหน้าที่การก ากับ ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า  และ
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ หรือ
นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้
ทราบ การก ากับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูล ประวัติการให้ค าปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาไว้เพื่อร่วมกัน พิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแล ให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
        4. ส่วนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ในระหว่างการเรียนนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด และมอบ อ.
เจษฎา ไชยตา น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่หารือกับผู้บริหารเพื่อให้กองกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์จัดโครงการสนับสนุน 
        5. ใช้ช่องทางอื่นในการขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ เช่นการโทรศัพท์ การสื่อสารผ่านไลน์ หรือ facebook 
เป็นต้น และได้มอบมายให้ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสร้างกลุ่มส าหรับติดต่อกับนักศึกษา และประสานงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ ให้สร้างกลุ่มไลน์ และกลุ่มใน facebook  
        6. ควรให้ผู้ปกครองเข้ามารับทราบปัญหาของนักศึกษาและมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลนักศึกษาต้ังแต่ระยะ
เริ่มต้น และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่  6/2561 วาระที่ 
4.1 
        พบจากผล ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2561 ภาคการเรียน
ที่ 2  พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ  “การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบ
ส ารวจทั้งสิ้น 35 คนพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00  ซึ่งจ าแนกเป็นรายละเอียด (ใส่ในรายงานการประชุมครั้ง ) 
         1. ข้ันตอน วิธีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.91 
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         2. การได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.96 
         3. การได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 3.92  
         4. การได้รับบริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.71 
         5. การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72 
         6. การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.73 
         7. การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72 
         8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.73  
         9. ท่านได้รับบริการให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.38 
         11. ท่านรู้สึกประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องส าหรับให้บริการค าปรึกษาแก่นักศึกษาในระดับใด 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.32 
         12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและนอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ย
ได้ 4.22 
         14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.07 
         15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.14 
         16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนกแนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 
4.34          
         แต่กรณีกรณีอนุภาพ  เคหาบาล นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่ง อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนัด
อนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เกรดเฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 1.95 แต่ต้องเรียนช้ันปีที่ 5 เนื่องจากเกรด
เฉลี่ยไม่ถึง 2.00 และสอบตกวิชาในช้ันที่ 2 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 
4.1 
3.2-2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาทกุคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาได้รับพฒันาศักยภาพและการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไก โดยมี
ล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. ส ารวจกิจกรรมความต้องการ 
        1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความต้องของนักศึกษา 
        1.2 ส ารวจความต้องการของนักศึกษาโดยก าหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
        1.3  เขียนโครงการ 
        1.4  เสนอโครงการ 
        1.4  ด าเนินโครงการ 
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        1.6  สรุปเพื่อให้ทราบความต้องการของนักศึกษา 
2. จัดท าแผนงานพัฒนานักศึกษา 
        2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน 
        2.2  ประชุมจัดท าแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษที่ 21 
        2.3  เขียนแผนงานโครงการ 
        2.4  เสนอแผนต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อก าหนดไวในแผนราชการประจ าปี 
3. ด าเนินงานตามแผน 
        3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
         3.2  เขียนโครงงานตามแผน  
         3.3  ปฏิบัติงาน 
         3.4  ติดตามและประเมินผลระหว่างการปฏิบัตงิาน  
         3.5  พัฒนาปรับปรุง  
         3.6  รายงานผล 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 
         4.1 คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารปูเล่มรายงานผลการด าเนินงาน  
         4.2  คณะกรรมการประชุมและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพร้อม ทัง้เสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ 
5. ประเมินแผนงาน 
         5.1  ประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  
         5.2  น าผลการประเมินไปปรับใช้  
         5.3  ประเมินผลที่ได้จากการปรบัปรุง  
         5.4  สรุปโครงการที่ได้ผลต่อนักศึกษาเป็นรูปธรรมทีชั่ดเจน 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 
4.1 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
         ประการแรก  ในปีการศึกษา 2561  มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามระบบและกลไก มีกระบวนการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ประชุมวางแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา 
โดยเฉพาะ การเสริมสร้างทักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 เช่น จัดท ากิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ทางด้าน  ICT โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ดูงานศาลในวันรพี 
โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ในช่วงบ่าย วิทยากรคือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
นครพนม  มาบรรยายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการฟ้องคดีในศาลยุติธรรม และด้านการใช้ชีวิตในการ
เป็นนักเรียนกฎหมายและคุณลักษณะของนักกฎหมาย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม  มาบรรยายในด้าน
ภาษาอังกฤษ  และด้านการใช้ภาษาไทยในกฎหมาย และนักศึกษาแรกเข้ามีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็น
นักกฎหมายเพิ่มข้ึน โดยผลผลสอบเฉลี่ย pretest ผลสอบ posttest ทางด้านคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย ดี
ข้ึนจาก จากในปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.16 เป็น 4.17 ในปีการศึกษา 2561 และผลสอบเฉลี่ย 
pretest ผลสอบ posttest ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ ดีข้ึนจาก 5.2 คะแนน 10.3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
จาก 10 คะแนน  
       ประการที่สอง สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายที่ส านักงานศาลยุติธรรม
ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 
4.1 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       พบว่า ประการแรก  เมื่อพิจารณารายวิชาการศึกษาทั่วไปจะพบว่า 30005103 วิชาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 30002102 วิชาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 30002103 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  30002101 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ซึ่งวิชาเหล่านั้นเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสามารถตอบสนองการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีความซ้ าซ้อนกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาจจะไม่มีความจ าเป็นในการจัด
โครงการในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของสาขาวิชา และหากมีความจ าเป็น
จะต้องจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนกลางควรจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณการกับรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปได้จะเป็นการดี ในช่วงเวลาวันพุธตอนบ่ายซึ่งเป็นคาบกิจกรรมอยู่แล้ว  แต่เมื่อพิจารณาความต้องการในการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน และหากจัดรวมกันทุกหลักสูตร
แล้วจะค่อนข้างหาเวลาล าบาก และหาคนรับผิดชอบค่อนข้างยาก 
          ประการที่สอง  การเตรียมนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างกะทันหัน แม้นักศึกษาสาขา
นิติศาสตร์จะประสบความส าเร็จได้รับรางวัลที่ 4 ของระดับประเทศ ในการแข่งขันที่ส านักงานศาลยุติธรรม 
กรุงเทพมหานคร 
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่   7/2561 
วาระที่ 4.5 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

   พบว่า ประการแรก  ปีที่แล้วได้มีการหารือกับผูบ้รหิารในประเด็นดังกล่าวแล้ว และผู้บริหารคณะได้แจ้งว่าได้
มีการหารือกับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปถึงประเด็นดังกล่าว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและรับเอาแนวคิดไป
น าเสนอ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินนโยบาย 
         ประการที่สอง  หากทางกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ด าเนินการให้แล้ว ทางกองกิจการนักศึกษา
ของคณะควรด าเนินการในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของสาขาวิชา 
         ประการที่สาม  ในการเตรียมนักศึกษาเพื่อเขา้แขง่ขันตอบปัญหากฎหมายในปีถัดไป ควรมีการเตรียม

นักศึกษาล่วงหน้าพอสมควรและมีกระบวนการที่ชัดเจน 

  ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 
4.5 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
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3.3-1 อัตราการส าเร็จ
การการศึกษา 
 
 
 

3.3-2 อัตราการคงอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

จ านวนที่ลาออก คัดชื่อออก  
รวมเม่ือสิ้นปีการศึกษาที่

ประเมิน 2559 2560 2561 
2556 26 18 - - 8 
2557 49 31 31 - 18 
2558 35 27 27 27 0 
2559 40 40 34 29 11 
2560 37  37 33 4 
2561 24   24 0 

หมายเหตุ  กรณีหลกัสูตรเทียบโอน/หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ต้องเพิม่ตาม 

จ านวนปีที่ศึกษา 

อัตราการส าเร็จการศึกษา  
         การศึกษา 2561 มผีู้ส าเรจ็การศึกษาทั้งหมด จ านวน 30 คน จากจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 49 คน คิดเป็นร้อยละ 61.22  

 

อัตราการคงอยู่  
        - ปีการศึกษา 2556  มีนักศึกษารับเข้า 26 คน มีอัตราคงอยู่ 18 คิดเป็นร้อยละ 
69.23 
         - ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารับเข้า 49 คน มีอัตราคงอยู่ 30 คิดเป็นร้อยละ 
61.22 
         - ปีการศึกษา 2558  มีนักศึกษารับเข้า 35 คน มีอัตราคงอยู่ 27 คิดเป็นร้อยละ 
77.14 
         - ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารับเข้า 40 คน มีอัตราคงอยู่ 29 คิดเป็นร้อยละ 
72.5 
         - ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารับเข้า 36 คน มีอัตราคงอยู่ 33 คิดเป็นร้อยละ 
91.66 
          - ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้า 24 คน มีอัตราคงอยู่ 24 คิดเป็นร้อยละ 
100 

3.3-3  ความพึงพอใจ 
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   
         มีการน าระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  พบว่า  
         1. ระบบการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนด
เนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจอื่น นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าพบนักศึกษาตามตาราง 
         2. การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนยังได้ผลดี เช่น กรณีการตั้งครรภ์ระหว่าง
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ศึกษา ฯลฯ 
               -    อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 1 ได้
แจ้งว่านักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ไม่ดีส าหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้
อาจจะไม่จบการศึกษาได้ 
       - อาจารย์กษมา  ประเสริฐสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่  2 ได้
แจ้งว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มีปัญหามีปัญหานักศึกษาจะพักการเรียนเนื่องจากต้อง
ช่วยเหลือทางบ้าน  
       - อาจารย์นันท์ภัสร์  เพ็ชรพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 3 ได้
แจ้งว่านักศึกษาช้ันปีที่ 3 มีผลการเรียนที่ไม่ดีส าหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบ
การศึกษาได ้
       - อาจารย์ชไมพร  ไทยด ารงเดช อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาช้ันปีที่ 4 ได้
แจ้งว่านักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในระหว่างการศึกษาผลการเรียนที่
ไม่ดีส าหรับบางคน ขาดเรียน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้ และกรณีนายอนุ
ภาพ เคหบาล ได้เกรดเฉลี่ย 1.60  
 ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 
2561 ภาคการศึกษาที่ 1  พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 35 คนพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99  ซึ่งจ าแนกเป็นรายละเอียด  
         1. ข้ันตอน วิธีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.90 
         2. การได้รบัค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.95 
         3. การได้รบัค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 
3.91  
         4. การได้รบับริการจากสื่อประชาสมัพันธ์ และข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ดประชาสมัพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.70 
         5. การได้รบับริการข้อมูลที่เกี่ยวกบัทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.71 
         6. การได้รบับริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวด
ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72 
         7. การไดร้บับริการข้อมูลที่เกี่ยวกบัแหล่งงาน การรบัสมัครงานและการฝึกงาน 
ค่าเฉลี่ย ได้ 3.71   
         8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72  
         9. ท่านได้รับบริการให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียนหรอืทางวิชาการในระดบัใด 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.11 
         10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้ค าปรกึษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนใน
ระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.37 
         11. ท่านรู้สกึประทบัใจต่อบรกิารสายด่วน หรือห้องส าหรับใหบ้ริการค าปรึกษา
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แก่นักศึกษาในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.31 
         12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, 
แบบวัดบุคลกิภาพ ฯลฯ ค่าเฉลี่ยได้ 4.11 
         13. ท่านได้รับบริการข้อมลูข่าวสารทางด้านแหล่งรบัสมัครงาน (เต็มเวลาและ
นอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.21 
         14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับทีสู่งกว่า
ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.06 
         15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับทีสู่งกว่าปัจจุบัน 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.13 
         16. ท่านได้รับบริการข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชนท์างสื่อออนไลน์ของแผนก
แนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.33 

         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์  ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 4.1 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
                พบว่า  ประการแรก  การดูแลค าปรึกษาทางวิชาการ และการแนะแนวแก่
นักศึกษา ยังขาดการมีส่วนร่วมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  กองกิจการนักศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยควรเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
อาทิ การมีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง  
        ประการที่สอง กรณีอนุภาพ  เคหาบาล นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มอบ อ.สุรศักดิ์ แสน
พรหม ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนัดอนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลกัสูตรและอาจารยส์าขา
นิติศาสตร์  ครั้งที่  4/2561 วาระที่ 4.1 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผล ทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ  
                มีผลการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/
กระบวนการ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย 
         1.  ก าหนดให้การเข้าอาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็นไปตามตารางเวลาที่ก าหนด 
         2. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนก ากับดูแลนักศึกษาและให้ค าแนะน าในการ
เรียนและการปรับตัวเข้ากับเพื่อนแก่นักศึกษาในช่ัวโมงที่อาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้สอน 
และก าหนดให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีเข้าฟังค าบรรยายซึ่งท าการถ่ายทอดมา
จากส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม 
         3. มอบ อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม ท าหน้าที่การก ากับ ติดตามให้อาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าแนะน า  และค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ หรือนักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้ทราบ 
การก ากับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูล ประวัติการให้ค าปรึกษา 
ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาไว้เพื่อร่วมกัน พิจารณาในวาระ
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การประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
        4. ส่วนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ในระหว่างการเรียนนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ
ติดตามอย่างใกล้ชิด และมอบ อ.เจษฎา ไชยตา น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่หารือกับผู้บริหาร
เพื่อให้กองกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการสนับสนุน 
        5. ใช้ช่องทางอื่นในการขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ เช่นการโทรศัพท์ การ
สื่อสารผ่านไลน์ หรือ facebook เป็นต้น และได้มอบมายให้ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาสร้างกลุ่มส าหรับติดต่อกับนักศึกษา และประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
และอาจารย์นิเทศ ให้สร้างกลุ่มไลน์ และกลุ่มใน facebook  
        6. ควรให้ผู้ปกครองเข้ามารับทราบปัญหาของนักศึกษาและมีส่วนร่วมในการ
วางแผนดูแลนักศึกษาต้ังแต่ระยะเริ่มต้น และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์  ครั้งที่  6/2561 วาระที่ 4.1 
        พบจากผล ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2561 ภาคการเรียนที่ 2  พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ  “การ
ให้ค าปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบส ารวจทั้งสิ้น 35 คนพบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00  ซึ่งจ าแนกเป็นรายละเอียด 
(ใส่ในรายงานการประชุมครั้ง ) 
         1. ข้ันตอน วิธีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.91 
         2. การได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.96 
         3. การได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 
3.92  
         4. การได้รับบริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.71 
         5. การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72 
         6. การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวด
ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.73 
         7. การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน 
ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72 
         8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.73  
         9. ท่านได้รับบริการให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับใด 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนใน
ระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.38 
         11. ท่านรู้สึกประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องส าหรับให้บริการค าปรึกษา
แก่นักศึกษาในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.32 
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         12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, 
แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและ
นอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.22 
         14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า
ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.07 
         15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.14 
         16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนก
แนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.34          
         แต่กรณีกรณีอนุภาพ  เคหาบาล นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ซึ่ง อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม 
ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนัดอนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เกรด
เฉลี่ยเพิ่มข้ึนเป็น 1.95 แต่ต้องเรียนช้ันปีที่ 5 เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 และสอบ
ตกวิชาในช้ันที่ 2 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยส์าขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 4.1 

         
 1/2561 2/2561 

1. ขั้นตอน วิธีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา  

3.90 3.91 

2. การได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ  3.95 3.96 
3. การได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว  3.91 3.92 
4. การได้รับบริการจากสื่อประชาสัมพันธ์  และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์)  

3.70 3.71 

5. การได้รับบริการข้อมูลที่เก่ียวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา  

3.71 3.72 

6. การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดต่าง ๆ  3.72 3.73 
7. การได้รับบริการข้อมูลที่เก่ียวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน  3.71 3.72 
8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา  

3.72 3.73 

9. ท่านได้รับบริการให้ค าปรึกษาเร่ืองการเรียนหรือทางวิชาการ 4.11 4.12 
10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียน 4.37 4.38 
11. ท่านรู้สึกประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องส าหรับให้บริการค าปรึกษาแก่
นักศึกษา 

4.31 4.32 

 12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, 
แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ  

4.11 4.12 

13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและนอก
เวลา) 

4.21 4.22 

14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน  4.06 4.07 
 15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน  4.13 4.14 
16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนกแนะ
แนวในระดับใด           

4.33 4.34 

รวม 3.99 4.00  
 
ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)   
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วันที่ส ารวจ.........................  
  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 29  
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 25 86.20 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลงัส าเรจ็การศึกษา (ไม่นับรวมผูป้ระกอบ
อาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

25 
 

24 

 
 

82.75 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอิสระ 1 3.44 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ   
จ านวนบัณฑิตที่อปุสมบท   
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร   
 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 มีผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561  จ านวน 29 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
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ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี 5) 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2561 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
I ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

30101201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 0 2 3 10 8 0 0 0 0 23 23 
30101201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 
30003102 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 
30003102 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 1 5 4 3 5 4 0 1 0 23 22 
30005101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
ชีวิตฯ 

1/2561 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

30005101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีน
ชีวิตฯ 

1/2561 
14 3 3 0 2 1 0 0 0 23 23 

30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย 1/2561 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย 1/2561 1 3 2 7 2 6 0 1 1 23 21 
30111205 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น 1/2561 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
30111205 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น 1/2561  1 0 0 0 1 0 3 18 0 23 5 
30111206 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 1/2561 5 1 1 0 1 4 7 4 0 23 19 
30111206 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 1/2561 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา 

1/2561 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา 

1/2561 
2 0 0 1 0 6 7 7 0 23 16 

30001103 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 2/2561 0 6 31 24 4 0 0 2 0 67 65 
30002104 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2/2561 5 2 6 3 2 15 43 34 2 112 76 
30004105 คุณธรรม จริยธรรม และภาวะ
ผู้น า 

2/2561 
12 9 12 3 0 0 0 3 0 39 36 

30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี ้ 2/2561 2 1 2 1 1 1 3 1 10 23 12 
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได ้

2/2561 
2 2 2 1 1 3 1 11 0 23 12 

30111216 กฎหมายทรัพยสิ์น 2/2561 1 3 1 2 1 0 2 13 0 23 20 
30005102 คณิตศาสตร์และตรรกวทิยา 1/2561 3 15 9 3 0 1 2 0 0 33 33 
30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 0 2 4 6 21 0 0 0 0 33 33 
30004101 อาเซียนศึกษา 1/2561 8 7 7 9 1 1 0 0 0 33 33 
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2561 14 8 4 2 1 1 0 3 0 
33 

30 

30111203 กฎหมายอาญา 2 2/2561 3 3 2 2 7 1 6 8 0 32 24 
30111204 พระธรรมนญูศาลยตุธิรรมฯ 2/2561 1 3 4 8 8 4 4 0 0 32 32 
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได ้

2/2561 
4 2 1 3 4 4 4 1 0 32 22 

30111210 เอกเทศสัญญา 1 2/2561 2 3 3 4 5 8 7 0 0 32 32 
30111212 กฎหมายลักษณะประกันดว้ย
บุคคลและทรัพย์สิน 

2/2561 1 3 2 5 5 4 7 5 0 32 27 

30111228 รัฐธรรมนญู 2/2561 1 2 2 3 4 5 3 12 0 32 20 
30111211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 1/2561 2 0 0 2 2 15 5 3 0 29 26 
30111213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 1/2561 1 1 2 3 2 2 13 5 0 29 24 
30111214 กฎหมายตราสารเปล่ียนมอื 1/2561 4 1 2 4 6 12 0 0 0 29 29 
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน 1/2561 15 2 7 2 2 0 0 0 1 29 28 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
I ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

30111217 กฎหมายครอบครัว 1/2561 1 0 2 0 2 13 8 3 0 29 26 
30111219 กฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง 
1 

1/2561 1 0 0 0 3 10 6 9 0 29 20 

30111229 กฎหมายปกครอง 1/2561 1 1 3 0 3 2 3 16 0 29 13 
30111218 กฎหมายมรดก 2/2561 2 0 3 5 2 5 2 10 0 29 19 
30111228 รัฐธรรมนญู 2/2561 0 0 0 0 1 1 5 3 0 10 7 
30111220 กฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง 
2 

2/2561 1 1 3 2 5 1 2 9 0 26 17 

30111221 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
1 

2/2561 3 3 2 2 5 5 2 7 0 29 22 

30111224 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 2/2561 2 3 5 4 6 3 6 0 0 29 29 
30111227 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนก
คดีเมือง 

2/2561 6 2 6 3 1 2 4 5 0 29 24 

30111230 กฎหมายภาษอีากร 2/2561 4 2 3 2 7 0 1 0 11 29 18 
30111232 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 2/2561 3 2 4 3 5 7 5 0 0 29 29 
30111222กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา 
2 

1/2561 2 1 3 2 1 12 5 1 0 27 26 

30111226 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนก
คดีบุคคล 

1/2561 7 3 5 4 2 3 2 1 0 27 26 

30111229 กฎหมายปกครอง 1/2561 1 2 2 4 3 3 5 1 0 21 20 
30111231 กฎหมายล้มละลาย 1/2561 0 0 0 3 5 8 7 4 0 27 23 
30111233 กฎหมายแรงงาน 1/2561 2 0 0 1 3 14 5 2 0 27 25 
30111234 ศาลจ าลองฯ 1/2561 20 4 1 0 1 0 1 0 0 27 27 
30111321 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1/2561 5 6 2 8 0 4 0 0 2 27 25 
30111223 กฎหมายลักษณะพยาน 2/2561 3 3 3 1 12 0 1 4 0 27 23 
30111235 กฎหมายอาเซียน 2/2561 17 6 3 1 0 0 0 0 0 27 27 
30111311 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ 

2/2561 
0 0 3 1 2 3 8 10 

0 27 17 

30111322 กฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร 2/2561 12 4 2 2 2 1 3 1 0 27 26 
30111324 กฎหมายการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

2/2561 
6 2 1 2 3 5 4 4 

0 27 23 

30111312 กฎหมายองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2/2561 1 2 3 4 13 0 0 2 3 27 22 

30111232 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 2/2561 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 3 
30111220 กฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง 
2 

2/2561 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 

 
 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1-1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทกุรายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรที่ทันสมัย และมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

ระบบกลไก/กระบวนการ  
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
       1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลกัสตูรโดยมผีลการวิเคราะหห์ลักสูตร / วิจัยการใช้หลกัสูตร 
การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 
            1.1  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร 

       1.2  ด าเนินการวิจัยการใช้หลักสูตร  
       1.3  ติดตามบัณฑิตเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ

หลักสูตร  
       1.4  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1.1-1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

       2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่างหลกัสูตร / สาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
            2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร  

       2.2  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารยผ์ู้สอน  
       2.3  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผูส้อน เพื่อทบทวนสาระในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  
       2.4  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรด าเนินการแก้ไขสาระในรายวิชาและปรบัเปลี่ยนอาจารย์ผูส้อนตามมติที่

ประชุม  
       2.5  จัดท าร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

       3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลกัสูตรใหผู้้ทรงคุณวุฒิพจิารณา 
              3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
           3.2  เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพจิารณาแต่งตั้ง 
           3.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชุมเพือ่วิพากษ์หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรงุ ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
       4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรบัแก้ร่างหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
       5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
              5.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
           5.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนน าเสนอข้ันต่อไป 
       6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการพจิารณา 
             6.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
           6.2  น าข้อเสนอแนะมาปรบัแกห้ลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนน าเสนอข้ันต่อไป 
       7. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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พิจารณา 
           7.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลกัสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
           7.2  น าข้อเสนอแนะมาปรบัแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนน าเสนอข้ันต่อไป 
       8. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยพจิารณา 
           8.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
           8.2  น าข้อเสนอแนะมาปรบัแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนน าเสนอข้ันต่อไป 
       9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
           9.1  ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อวางแผนประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
           9.2  ประซาสัมพันธ์หลกัสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website, Facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ 
      10. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าหลกัสูตร และอาจารยผ์ู้สอนน าข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับแนวทางการน าเสนอหลกัสูตรทีผ่่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 
      11. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรปรบัปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 
           11.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
           11.2 ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสาระในรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย  
           11.3  สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสาระในรายวิชาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย  
           11.4 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัย 
           ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระ
ที่ 4.1 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
       พบว่า   
           ประการแรก  สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับรายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคลลและทรัพย์สิน และ
รายวิชารัฐธรรมนูญ รายวิชากฎหมายอาญา และรายวิชากฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญา ใหม้ีความสอดคล้องกฎหมาย
ที่มีการปรบัปรุงแก้ไขใหม่   
           รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่   1/2561  วาระที่  4.1                
             ประการที่สอง  ผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา  ดังนี้     

1. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 
วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 

3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ งที่ 8/2561 วันที่ 22 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2560 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  

5. สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  4/2561 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2561 
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           ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมครั้ง 4/2561 ร่างหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ปรับปรุง 2561) และรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่   
7/2561  วาระที่  4.8 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

พบว่า ประการที่หนึ่ง เมื่อพิจารณาข้ันตอนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมจะพบว่า มี
ข้ันตอนจ านวนมากและใช้ระยะเวลานาน ท าให้การขออนุมัติหลักสูตรใช้ระยะเวลาถึง 1 ปีครึ่ง ข้ันตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นมักจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน สาเหตุเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในการจัดท าร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องมีการแก้ไขรูปแบบหลักสูตรอยู่
ตลอดเวลา  

ประการที่สอง ในเรื่องของรูปแบบนั้นมหาวิทยาลัยนครพนมควรมีการจัดท าวงรอบของรูปแบบหลักสูตร 
อาทิ รูปแบบนี้ควรใช้ 1 ปี แล้วจึงน ามาปรับปรุงรูปแบบหลักสูตร 
           ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่  7/2561 
วาระที่ 4.8 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           พบว่า ได้น าเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้ว และผู้บริหารของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับที่น าเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมมีมติรับทราบ
และรอฟังผลการหารือ 
           ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่  8/2561 
วาระที่ 4.10 
5.1-2  การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทกุรายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ทุกรายวิชามีเนื้อหาสาระทีท่ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์  
ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรบัปรุงหลักสูตร 
      1.1  ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเ์นื้อหาวิชาในหลักสูตร 
      1.2  ด าเนินการวิจัยการใช้หลักสูตร 
      1.3  ติดตามบัณฑิตเพื่อส ารวจความพิงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต และส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตทีม่ีต่อหลักสูตร  
      1.4  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.1- 1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่างการปรับปรงุหลักสูตร/สาระวิชา 
      2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขา 
      2.2  ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารยผ์ู้สอน 
       2.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนท าอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
      2.4  อาจารย์ประจ าหลกัสตูรด าเนินการแก้จดุด าอธิบายรายวิชาและปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่ประชุม 
3. น าเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา 
       3.1  คุณสมบัติของผูท้รงคุณวุฒิ  

 3.2  เสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  
 3.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
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4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะมาปรับแกห้ลกัสตูรและสาระรายวิชา 
      4.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระของรายวิชา 
      4.2  จัดท าร่างหลักสูตรและ สมอ.08 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนเกี่ยวกับแนวทางการน าหลักสูตรที่ผ่านการปรบัปรุงไปใช้ในการเรียน
การสอน 
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
      6.1  ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรบัปรุงหลกัสูตร 
      6.2  ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนใหท้ันสมัย 
      6.3  สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกบัค าอธิบายรายวิชาที่ได้มีการปรบัเปลี่ยนใหท้ันสมัย 
      6.4  ประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อสรปุผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรงุหลักสูตรใหท้ันสมัย 
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรงุหลักสตูรในการจดัท าสรุปผลการปรับปรงุกระบวนการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
8.  น าเสนอต่อคณะฯ และเพื่อให้คณะฯ น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ทุกรายวิชาในเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 มีการปรับเนื้อหาตาม
กฎหมายใหม่และยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน  

 ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่  1/2561 วาระที่ 
4.1 และ 4.5  และ ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.2 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  
           ประการที่หนึ่ง ประมาณกลางปี 2561 จะมีการแก้กฎหมายในหลายเรื่อง ปีการศึกษา 2561 จะต้องมีการ
ปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ประการที่สอง นอกจากวิธีการสอนแบบบรรยายแล้ว อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ก าหนดให้นักศึกษาไปท า
รายงานประกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
 ประการที่สาม การจัดท าสาระของรายวิชายังขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ดังนั้น  ในการจัดท าสาระของ
รายวิชาควรมีการสอบถามหรือท าการสนทนากลุ่มนักศึกษาที่จะเรยีนในรายวิชาดังกล่าวเพือ่ประกอบการจัดท า มคอ 
3 
 ประการที่สี่  ในการจัดท าสาระของรายวิชาควรมีการสอบถามหรือท าการสนทนากลุ่มนักศึกษาที่จะเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดท า มคอ 3  
      ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 
3.1 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ในการปรับปรุงสาระรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 มีตัวแทนนักศึกษาเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสาระในรายวิชาที่จะท าการเรียนการสอน และทุกรายวิชามีการยกกรณีศึกษา
ตามค าพิพากษาฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 
4.2 และ มคอ.3        

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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5.2-1  การก าหนดผู้สอน   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทกุรายวิชาในวิชาแกนในหลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิตที่ท าการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ทุกรายวิชาได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกบัรายวิชาที่ท าการ
เรียนการสอน 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
       ในการวางระบบผูส้อนและ การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการจัดการ
เรียนการสอน มีระบบกลไก โดยมลี าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
       1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรน าแผนการเรียนการสอน มคอ.2 มาพจิารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  
          1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด้วย  
          1.2 ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร เพื่อพจิารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
          1.3 จัดท าการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
       2. ก าหนดอาจารย์ผูส้อน  
          2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พจิารณาก าหนดคุณสมบัติของผูส้อน และก าหนดรายช่ืออาจารยผ์ู้สอน
ประจ ารายวิชา  
          2.2 เสนอรายช่ืออาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา  
       3. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร พิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารยผ์ู้สอน  
          3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  
          3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  
       4. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน และเสนอต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ Curriculum  mapping  ตาม 
มคอ. 2      
          5.1  ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร 
          5.2 คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณาอนุมัติ มคอ.3  รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุก
รายวิชารวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรยีนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มอค.3  
          6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มคอ.3  
          6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
       7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3  
          7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
          7.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
นครพนม  



 

 

44 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
      8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
          8.1 น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          8.2  จัดท าการปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน  
      9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการก าหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
          9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ก าหนดผู้สอน  
          9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี  
      10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
          10.1  คณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และ 
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
          10.2  น าผลที่ได้จากการประชุมไปก าหนดแนวปฏิบัติ  
      ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่ 
5/2561 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตถูกสอนโดยอาจารย์ที่ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในการท างานในด้าน
กฎหมายน้ัน และมีการเชิญ อาจารย์รัฐวุฒิ เจาลา อาจารย์คณะการจัดการซึ่งส าเร็จการศึกษาทางด้าน INCOTERM 
จากประเทศออสเตรเลีย มาสอนร่วมกับ อาจารย์สุรศักดิ์  แสนพรหม  ในรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.5  
ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 3.1  ครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.2 และ ครั้งที่ 6/2561 วาระที่ 3.1 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ควรให้อาจารย์ที่ไม่ได้จบนิติศาสตรบัณฑิตเข้าเป็นผู้สอนร่วมด้วยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็น
แนวความคิดที่ดี เนื่องจากจะได้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.2 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเชิญ  เจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม มาสอนในส่วน
อาจารย์ที่ไม่ได้จบนิติศาสตรบัณฑิตเข้าเป็นผู้สอนร่วมด้วยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 1/2561 ใน
รายวิชากฎหมายภาษีอากร  ร่วมกับ อาจารย์ สุรศักดิ์  แสนพรหม พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านความคิด
และความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่ดีข้ึน 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.2 
 
 
 
 
5.2-2  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน            
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การสอน   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทกุรายวิชาแกนในหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มีการส่งมคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และมีการปรับปรุง มคอ.3 ให้
ทันสมัยโดยสอดแทรกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ และมีการส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดเทอมไม่น้อยกว่า 1 
เดือน 
ระบบกลไก/กระบวนการ  

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรีที่มกีารบูรณาการกับการวิจัย  การบรกิารวิชาการทางสงัคม 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบกลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสตูรน าแผนการเรียนการสอน (มคอ. 2) มา
พิจารณาแผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  

     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด้วย  
     1.2 ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพจิารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
     1.3 จัดท าการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
2. ก าหนดอาจารย์ผูส้อน 

               2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พจิารณาก าหนดคุณสมบัติของผูส้อน และก าหนดรายช่ืออาจารย์
ผู้สอนประจ ารายวิชา  
               2.2 เสนอรายช่ืออาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา  
          3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารยผ์ูส้อน  
               3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  
               3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  
          4. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3 ให้แล้วเสรจ็ก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน  และเสนอต่อ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ซึง่รายวิชาใดที่สามารถบรูณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
          5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกบั มคอ. 2  
               5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
               5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พจิารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบรูณาการเรียนการสอนรวมกบัการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
          6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มอค.3  
               6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มคอ.3  
               6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  
มหาวิทยาลัยนครพนม 
          7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผูส้อน ก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
              7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
              7.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
นครพนม  



 

 

46 

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
          8. มีการปรับปรงุพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
              8.1 น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรงุแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
              8.2  จัดท าการปรบัปรุงกระบวนการก าหนดผูส้อน  
          9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรบัปรุงที่ดี กระบวนการก าหนดผูส้อนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
              9.1  อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพฒันาปรับปรงุกระบวนการ
ก าหนดผูส้อน  
              9.2  แสดงผลการปรบัปรุงแก้ไขที่ดี  
          10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากบั  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้โดยมหีลกัฐานเชิงประจักษ์  
              10.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตรและคณะกรรมการบรหิารฯ จัดประชุม KM เรือ่ง ระบบการก าหนดผูส้อน 
การก ากบั ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู ้มคอ.3  
              10.2  น าผลที่ได้จากการประชุมไปก าหนดแนวปฏิบัติ  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.1 
และ 5/2561 วาระที่ 4.1 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ตามที่ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาภาคการศึกษาที่  1/2561 และ 
2/2561 ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องส่งร่าง มคอ 3 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม  2561 และวันที่ 1 ธันวาคม  
2561  นั้น ปรากฏว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนได้ส่งร่าง มคอ 3 ภายในก าหนดเวลาและทุกรายวิชา
แกนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงสาระในรายวิชาให้มีความทันสมัยโดยสอดแทรกกรณีศึกษาตามค า
พิพากษาศาลฎีกาใหม่เข้าใน มคอ 3  
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่1/2561 วาระที่ 4.1  
และ 5/2561 วาระที่ 4.1  
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในการจัดท าสาระของรายวิชาควรมีการสอบถามหรือท าการสนทนากลุ่ม
นักศึกษาที่จะเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดท า มคอ 3  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  2/2561 วาระที่ 3.1 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า มีการปรับปรุงกลไกในการจัดท า มคอ 3 โดยในการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ 3  ในภาคการศึกษา 
2/2561  มีการเชิญนายชนะชัย  โพธิสาราช และนายภูบดินทร์ งิ้วสีดา  ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณา มคอ 3  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  5/2561 วาระที่ 4.2 

 

 

 

5.2-3  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
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และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีอย่างน้อย 2 รายวิชา  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตาม สกอ.  
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบกลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าแผนการเรียนการสอน (มคอ. 2) มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด้วย  
     1.2 ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพจิารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
     1.3 จัดท าการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
2. ก าหนดอาจารย์ผูส้อน  
     2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้สอน และก าหนดรายช่ืออาจาร ย์ผู้สอน
ประจ ารายวิชา  
     2.2 เสนอรายช่ืออาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารยผ์ู้สอน  
     3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน  
     3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม  
4. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน และเสนอต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2  
     5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
     5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชารวมทั้ง
รายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
6. อาจารย์ผูส้อนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มคอ.3  
    6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มคอ.3  
    6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  มหาวิทยาลัย
นครพนม 
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3  
     7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
     7.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
      8.1 น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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      8.2  จัดท าการปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน  
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการก าหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
      9.1  อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ก าหนดผู้สอน  
      9.2  แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี  
10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
      10.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการก าหนดผู้สอน การ
ก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
      10.2  น าผลที่ได้จากการประชุมไปก าหนดแนวปฏิบัติ  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่   1/2561 วาระที่ 
4.1 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ได้มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย  และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม (ระยะที่ 3) โดยบูรณาการกับรายวิชามหาชนเบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
รายวิชากฎหมายอาญา 1 และรายวิชากฎหมายอาญา 2 ซึ่งเป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 รายวิชาทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ซึ่งเป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 รายวิชากฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นรายวิชา
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่  4   และสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ร่วมบริการวิชาการโดยการบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดในเรื่องการลักวัตถุโบราณ 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรครั้งที่  7/2561 วาระที่ 4.6  
มคอ.3 รายวิชากฎหมายอาญา 1, มคอ.3 รายวิชากฎหมายอาญา 2 ,มคอ. 3 รายวิชามหาชนเบื้องต้น มคอ .3 
รายวิชาทรัพย์สินทางปัญญา  มคอ.3 รายวิชากฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นรายวิชาส าหรับนักศึกษา
ช้ันปีที่  4   และรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดท าแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า การด าเนินโครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอน วิ จัย และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
         1.  ควรกระท าในภาพรวมของคณะหรือมหาวิทยาลัยโดยมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานอาจารย์ในหลักสูตร 
         2.  การบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับวิชานิติปรัชญาในเรื่องของล าดับช้ันทางสังคม เนื่องจาก
เนื้อหาในรายวิชาในหลักสูตรกฎหมายส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเป็นวิชาชีพสูงและมีลักษณะเฉพาะตัว การบูรณาการ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควรบูรณาการกับวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม หรือวิชาที่เกี่ยวกับ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงจะค่อนข้างง่ายกว่า 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรครั้งที่  7/2561 วาระที่ 4.6 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
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         พบว่า ได้มีการน าเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับผู้บริหารของคณะฯ ผู้บริหารของคณะฯ ได้รับทราบและจะ
ด าเนินการหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อด าเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสม 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลกัสตูรครั้งที่  8/2561 วาระที่ 4.9 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3-1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทกุรายวิชา 41 วิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มีนักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และผลการประเมินเป็นไปตาม
ศักยภาพ ทุกรายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดด า 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพจิารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
       2.1 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
       2.2  สร้างเครื่องมือเพือ่ในการประเมินคุณภาพ 

  2.3 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพื่อวิพากษ์เกณฑ์ วิธีการประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด าเนินการตามกระบวนการทีก่ าหนดและรายงานผลการประเมิน 
       3.1  ผู้รับผิดขอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      3.2  สรุปผลการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 3.3  ประเมินผลการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 3.4  น าเสนอผลสรปุการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

4. คณะกรรมการประเมินผลกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
      4.1  พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ติดตาม ตรวจสอบ 

 4.2  ประชุมหารือเรื่องผลการประเมินที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบประเมิน 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินข้อมูลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางพัฒนาการ

เรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
5. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1  น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
 5.2  จัดท าการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

6. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6.1 อาจารยม์ีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือ่รายงานผลจากการเกบ็ข้อมลูตามแบบประเมินการ

เรียนรู้ตามกรอบ TQF 
 6.2 แสดงผลการปรับปรงุแก้ไขที่ด ี

     ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  1/2561 วาระที่ 4.8 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีน าระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีการ
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ด าเนินการตามข้ันตอนและกลไกที่ก าหนดไว้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องของ
เครื่องมือและผู้เ ช่ียวชาญ ที่ใช้ในการประเมินกับมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีทั้งหมด 6 ด้าน ในปีการศึกษา 2561  ซึ่งได้ช้ีแจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้สอนทุก
ท่านได้ด าเนินการช้ีแจงแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3  และให้มีรายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง  6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
2. ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินรายงานต่าง ๆ เป็นต้น 
3. ด้านทักษะทางปัญญา เช่น แบบประเมินการอภิปราย แบบประเมินรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นต้น  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น แบบประเมินการท างานเป็น ทีม แบบ

ประเมินกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสารเทศ เช่น แบบประเมินการ

น าเสนอผลงาน, แบบประเมินการน าเสนอบทความทางวิชาการ เป็นต้น   
6. ด้านทักษะการปฏิบัติ 
  มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พิจารณารายงานผลการจัดการเรยีนการสอน มคอ.5 พร้อมรายงานทวนสอบรายวิชา กรรมการทวนสอบรายวิชาของ
หลักสูตร เพื่อพิจารณาความผิดปกติของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

มีการประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร รวบรวมผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า การ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบมีบางข้อวัดไม่ตรงตามแผนการเรียน มคอ.3    
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  5/2561 วาระที่ 4.4  
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

ตาม Improvement Plan การประเมินผู้เรียนควรมีการประเมินอย่างหลากหลาย และมีการประเมินตาม
สภาพจริง แต่ในการวัดผลของส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความนั้นมักจะก าหนดให้การ
วัดผลกระท าในรูปแบบของข้อสอบเขียนไม่ควรมีข้อสอบที่ที่เป็นตัวเลือก หากทางสาขาวิชาท าการประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบตัวเลือก รายงาน หรือการให้นักศึกษาออกมารายงานหน้าช้ัน อาจส่งผลกระทบต่อการขอการรับรองจาก
ส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความได้ 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  5/2561 วาระที่ 4.4 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  ให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการวัดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ง 6 ด้านในบางวิชาที่มิใช่เป็นวิชากฎหมายโดยแท้ให้มีการท ารายงาน เช่น วิชากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  5/2561 วาระที่ 4.4 

5.3-2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาทกุคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาทุกคนผ่านการมาประเมินทุกรายวิชา 
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ระบบกลไก/กระบวนการ  
        การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีระบบกลไก ดังนี้ 
            1. แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาเป็น
ประธานและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการ 
            2. ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่าง ๆ 
                   2.1  คณะกรรมการประชุมเพื่อก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่าง ๆ 
            3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ 
                   3.1 คณะกรรมการร่วมประชุมวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
            3.2 ตรวจสอบวิธีประเมินให้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปในแนวทางให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินน้ าหนักของการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum 
Mapping ใน มคอ. 2 
            4. จัดท าเครื่องมือประเมนิผลการเรยีนรู้ของ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครือ่งมอืประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีวิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่ มอบหมาย การสอบปากเปลา่ การสังเกตพฤติกรรมของ 
นักศึกษา การจัดทักษะการปฏิบัติงาน 
            5. ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ มคอ. 3 ของรายวิชา  
                   5.1  เครื่องมือเหมาะสมกบัวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู ้

              5.2  วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่าข้อสอบสามารถประเมินความสามารถจัดความรู้
และการคิดข้ันสูง  

              5.3  เครื่องมือประเมินสามารถสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน 
              5.4 การประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มหีลายกลุ่มเรียนจะต้องได้มาตรฐานเดียวกัน 
       6. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

                   6.1 คณะกรรมการและอาจารย์ประจ าสาขาร่วมประชุมวิพากษ์ผลการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (ประชุมพิจารณาเกรด) 
                   6.2 แจ้งผลการประเมนิให้นักศึกษาทราบอย่างซัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมและรับรู้ร่วมกันต้ังแต่แรก 
           7. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
           8. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาน าเอาข้อวิพากษ์การประเมิน
กระบวนการไปท าการปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
           9. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                   9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  

              9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี 
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           ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่   1/2561 วาระที่ 
4.8 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

    การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561  มีการด าเนินการตามระบบ 
กลไก โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดและช้ีแจง
แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้โดยใช้น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping 
หลังจากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิด าเนินการทวนสอบในแต่ละวิชาตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ความสอดคล้องของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและวิธีการประเมินในการวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องการตามกรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์
ประจ าหลักสตูรและกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพือ่วิเคราะหป์ัญหาอุปสรรคของการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ
การประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา พบว่าการทวนสอบบางรายวิชายังขาดรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน เกี่ยวกับ 
Learning Outcome บางด้าน เช่น การท างานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบบางรายวิชายังสอน
ปฏิบัติไม่ครบเนื้อหาเพราะขาดครุภัณฑ์บางรายการที่ช ารุด หลังจากนั้นเสนอรายงานการทวนสอบพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคส าหรับเป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในปีต่อไป 
          ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  7/2561 วาระที่ 
4.7 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

   พบว่า  การเรียนการสอนวิชากฎหมายส่วนใหญ่ยังขาดรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Learning 
Outcome ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ยังขาดการประเมินการท างานกลุ่มของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม และในระหว่างการทวนสอบยังพบปญัหาเรื่องความเข้าใจในการทวนสอบให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 4.7 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการทวนสอบของแต่ละรายวิชาซึ่งมี
การทวนสอบในปีการศึกษา 2561 จ านวน 11 วิชา จาก 42 วิชา คิดเป็นร้อยละ 26.19  ส่งเสริมการงานกลุ่มของ
ผู้เรียน และเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทวนสอบให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน 
      ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครัง้ที่  7/2561 วาระที่ 4.7 
5.3-3  การก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารยผ์ู้สอนทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารยผ์ู้สอนแต่ละคน มี มคอ.5 ทกุรายวิชาที่สอน 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีระบบกลไก 
ดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
        1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร วางแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
        2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก ากับ ติดตามและรวบรวมรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  
        3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของ รายวิชา มคอ.5 ทุก
รายวิชาปิดสอนในปีการศึกษา 2561 
        4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
        5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายงานผลการด าเนินการของการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรูในภาคการศึกษาต่อไป 
        6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
มคอ.7 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  โดยรวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
        7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์ มคอ.7 และ รวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร มคอ.7 
        8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
เรียนรู้ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
        9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมนิไปปรบัปรุง / พัฒนากระบวนการ ด าเนินงานตามแผนก ากับการ
ประเมิน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
        10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการด า เนินงานตามแผนก ากับการ
ประเมินการจัดการ เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  1/2561 วาระที่ 4.5 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ตามที่ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ต้องส่ง มคอ.5 ภายในก าหนด
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันสอบวันสุดท้ายนั้น ปรากฏว่า อาจารย์ทุกท่านได้ส่ง มคอ.5 ภายในก าหนดระยะเวลา 30 
วัน  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.1   
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า การติดตามก ากับการส่ง มคอ.5 นั้นจะกระท าด้วยวาจา ซึ่งไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันเวลาที่
แน่นอน ผู้รับผิดชอบในการรับ มคอ.5 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  5/2561 วาระที่ 4.1 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ประการแรก การก ากับติดตามการส่ง มคอ.5 ควรกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร และมอบหมายให้ 
อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม มคอ.5 อาจารย์ทุกท่านส่ง มคอ.5 ภายในก าหนดเวลา 
 ประการที่สอง  นักศึกษาบางคนมีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ หากให้ F จะให้นักศึกษาพ้นสภาพและส่งผล
กระทบต่อการบริหารของหลักสูตรนิติศาสตร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านให้โอกาสนักศึกษามาสอบซ่อมใน
ภายหลัง โดยให้เกรด I ไว้ก่อน 
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ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ 
 ประการที่สาม ให้เด็กที่ผลการเรียนไม่ดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายของส านักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตอนเย็นเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษา 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครัง้ที่ 8/2561 วาระที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป

ตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
- มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดภาคการศึกษา จ านวน 8 ครั้ง และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 
 หลักฐาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

/  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน 
- มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
หลักฐาน 
- มคอ.2 

/  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
- มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
หลักฐาน 
- มคอ.3 ทุกรายวิชา 

/  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน 
- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
หลักฐาน 
- มคอ.5 ทุกรายวิชา 

/  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
- มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 
หลักฐาน 

/  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป

ตาม
เกณฑ์ 

- มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
หลักฐาน 
- รายงานการทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

/  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
ผลการด าเนินงาน 
- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว  
หลักฐาน 
 

/  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 
ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ใหม่ 
หลักฐาน 
- รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่  1 
/2561 วาระที่ 4.7 

/  

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง
กฎหมายการบังคับคดีแพ่งใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2562 
- กิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร    
 รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร 

- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (มหาวิทยาลัยราช
ภัฎภูเก็ต) 

หลักฐาน 
- รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่องกฎหมายการบังคับคดีแพ่งใหม่  
- รายงานสรุปโดรงการกิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร    
 รศ.ดร.กรไชย  พรลภัสรชกร 

/  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป

ตาม
เกณฑ์ 

- รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต) 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
ผลการด าเนินงาน 
 
 

N/A  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผลการด าเนินงาน 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตรภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 
หลักฐาน   
- รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

/  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.20 
หลักฐาน  
- รายงานผลการประเ มินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์ 
(ระดับอุดมศึกษา)  

/  

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 11  

 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 5  

 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 100  

 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านรวม 10  

 ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 100  

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ  - ไม่มี - 
รายวิชาท่ีไม่เปิดสอนในปีการศึกษา  - ไม่มี - 
รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา - ไม่มี - 
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คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี 4.7  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   
 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศกึษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
1 30101201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 /   
2 30003102 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 /   
3 30005101 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในชีวิตประจ าวัน 
1/2561 /   

4 30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
5 30111205 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น  /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
6 30111206 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
7 30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรม

และสัญญา 
1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

8 30001103 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 2/2561 /   
9 30002104 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2/2561 /   
10 30004105 คุณธรรม จริยธรรม และ

ภาวะผู้น า 
2/2561 /   

11 30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี ้ 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
12 30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด 

จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได ้
2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน  

13 30111216 กฎหมายทรัพยสิ์น 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
14 30005102 คณิตศาสตร์และตรรกวทิยา 1/2561 /   
15 30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1/2561 /   
16 30004101 อาเซียนศึกษา 1/2561 /   
17 30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน 
1/2561 /   

18 30111203 กฎหมายอาญา 2 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน/ 
เพ่ิมเน้ือหาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 

19 30111204 พระธรรมนญูศาลยตุธิรรมฯ 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
20 30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด 

จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได ้
2/2561 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

21 30111210 เอกเทศสัญญา 1 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
22 30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วย

บุคคลและทรัพย์สิน 
2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

23 30111228 รัฐธรรมนญู 
2/2561 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
/ เพ่ิมเติมเน้ือหารัฐธรรมนูญปี 60 

24 30111211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
25 30111213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
26 30111214 กฎหมายตราสารเปล่ียนมอื 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
27 30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
28 30111217 กฎหมายครอบครัว 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
29 30111219 กฎหมายวธิพิีจารณาความ

แพ่ง 1 
1/2561 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
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ที่ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศกึษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี
30 30111229 กฎหมายปกครอง 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
31 30111218 กฎหมายมรดก 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
32 30111220 กฎหมายวธิพิีจารณาความ

แพ่ง 2 
2/2561 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
/ เพ่ิมเติมเน้ือหาการบังคับคดีใหม่ 

33 30111221 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 1 

2/2561 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน/

เพ่ิมเน้ือหาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ 
34 30111224 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
35 30111227 กฎหมายระหวา่งประเทศ

แผนกคดีเมือง 
2/2561 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

36 30111230 กฎหมายภาษอีากร 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
37 30111232 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
38 30111222 กฎหมายวธิพิีจารณาความ

อาญา 2 
1/2561 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

39 30111226 กฎหมายระหวา่งประเทศ
แผนกคดีบุคคล 

1/2561 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

40 30111231 กฎหมายล้มละลาย 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
41 30111233 กฎหมายแรงงาน 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
42 30111234 ศาลจ าลองฯ 1/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
43 30111321 กฎหมายการคา้ระหวา่ง

ประเทศ 
1/2561 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

44 30111223 กฎหมายลักษณะพยาน 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
45 30111235 กฎหมายอาเซียน 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบการเรียนการสอน 
46 30111311 กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏิบัติ

ราชการของเจ้าหน้าที่ 
2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

47 30111322 กฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร 2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
48 30111324 กฎหมายการท าธรุกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
2/2561 /  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

49 30111312 กฎหมายองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2/2561 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามค าพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนกัศึกษา 

ที่ ผู้สอน รายวิชา คะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1 อ.เจษฎา ไชยตา 30111205 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น 4.198  

 
4.241 

30111229 กฎหมายปกครอง  4.221 
30111231 กฎหมายล้มละลาย  4.206 
30111311 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  4.453 
30111228 รัฐธรรมนูญ 4.127 

2 อ.บุญเลิศ โพธิ์ข า 30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน  4.235 4.173 
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน 4.111 

3 อ.นิพนธ์ กัลยาเรือน 30111241 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป  4.225 4.238 
30111217 กฎหมายครอบครัว 4.251 

4 อ.เอ้ือ มูลสิงห์ 30111234 ศาลจ าลองฯ  4.424 4.097 
30111204 พระธรรมนญูศาลยตุธิรรมฯ 3.927 
30111224 หลักวชิาชีพนักกฎหมาย 3.940 

5 อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม 30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี ้ 4.199 4.569 
30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี ้ 5.000 
30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 4.330 
30111321 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 4.674 
30111208 กฎหมายวา่ดว้ยหน้ี  4.578 
30111230 กฎหมายองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่น 4.635 

6 อ.นันท์ภัสร์  เพ็ชรพงษ์ 30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา  4.402  
 
 
 
 

4.380 

30111217 กฎหมายครอบครัว  4.289 
30111231 กฎหมายล้มละลาย  4.433 
30111233 กฎหมายแรงงาน 4.537 
30111321 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 4.521 
30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน 4.390 
30111216 กฎหมายทรัพย์สิน  4.563 
30111218 กฎหมายมรดก  4.109 

30111220 กฎหมายวธิพิีจารณาความแพ่ง 2  4.182 

7 อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 30111206 กฎหมายแพ่ง  4.427 4.488 
30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา 4.573 
30111228 รัฐธรรมนูญ 4.509 
30111232 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 4.339 
30111324 กฎหมายการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.595 

8 อ.ชไมพร  ไทยด ารงเดช 30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 4.594 4.502 
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 4.522 
30111210 เอกเทศสัญญา 1  4.521 
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  4.163 
30111322 กฎหมายวา่ดว้ยศลุกากร 4.680 
30111211 เอกเทศสัญญา 2 4.401 
30111213 กฎหมายลักษณะประกันภัย 4.390 
30111226 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบุีคคล 4.623 
30111233 กฎหมายแรงงาน 4.630 
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 4.503 
30111322 กฎหมายว่าด้วยศุลกากร  4.502 

9 อ.กษมา  ประเสริฐสังข์ 30111202 กฎหมายอาญา 1  4.553 4.514 
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30111219 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 4.483 
30111222 กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา 2 4.567 
30111203 กฎหมายอาญา 2 4.524 
30111221 กฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา 1 4.240 
30111223 กฎหมายลักษณะพยาน 4.618 
30111235 กฎหมายอาเซียน 4.618 

  ค่าเฉลี่ยรวม 4.355 4.355 
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ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม - การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนกัศึกษา - อาจารย์มีมาตรตักเตือน  
 

2. ความรู้ - นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในศึกษาด้วย
ตนเอง  

- อาจารย์ควรมีมาตรการ
กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้า
ศึกษาด้วยตนเอง 
 
 

3. ทักษะทางปญัญา - นักศึกษายังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างต่ า - ปรับปรุงโดยยกกรณีศึกษาตาม
ค าพิพากษาใหม่ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษาขาดทักษะในการท างานร่วมกับคนอื่น - กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสือ่สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข - กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
คิดวิเคราะห์ทางตัวเลข 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม ่    1       จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ    1     .  
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ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

/ /  
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 5.1  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแกไ้ข 
ปัญหาในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
ตารางท่ี  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบท่ี 6)   
 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-1  ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  จ านวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 
ระบบกลไก/กระบวนการ  

ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนรว่มของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเพือ่ให้มสีิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มรีะบบกลไก/กระบวนการ ดังนี ้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสง่เสรมิสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสง่เสรมิสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้  
       1.2 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้   
2. ออกแบบส ารวจสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
       2.1 สร้างเครื่องมือเพื่อในการประเมินคุณภาพ  
       2.2 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพือ่หาคุณภาพเครื่องมือ  
3. ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  
       3.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
       3.2 สรุปผลการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. ด าเนินการประมวลผลแบบสอบถาม  
       4.1 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       4.2 น าเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. รายงานผลการส ารวจแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบรายงานผลการส ารวจแบบสอบถามต่อคณะกรรมการส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
6. จัดท าแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลการส ารวจแบบสอบถามต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
7. ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้  
      7.1 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดท าแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา  
      7.2 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอแผนที่จัดท าต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
8. อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา  
9. ประเมินกระบวนการและสรุปผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน  
      9.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      9.2  สรุปผลการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      9.3  ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      9.4  น าเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. รายงานผลการประเมินการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
     10.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     10.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี  
11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีโดยจัดท าKM เรื่อง การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     11.2 เชิญผู้เช่ียวชาญและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมวิพากษ์และจัดท า KM  
     11.3 น า KM ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในครั้งต่อไป  
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่  2/2561 วาระที่ 4.3 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาคณะ และมหาวิทยาลัย 
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกับคณะฯก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 (ปีการศึกษา 2561) โดยผ่าน

การประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจดัหาวัสดุส าหรบัสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าปี เช่น 
การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หลักสูตรการ
บริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบ ารุงรักษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษาเพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน    

   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ด าเนินตามขั้นตอนกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
        1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและน าเสนอในการประชุมก าหนดแผนงบประมาณของทางวิทยาลัย  
        2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  ได้ประชุมก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 (ปีการศึกษา 
2561) และมีมติให้ทางคณะ/สถาบัน จัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ โดยได้รับเงิน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
        3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  แจ้งให้อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจัดท า
รายการวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนที่จ าเป็นต้องใช้ พร้อมใบเสนอราคาเสนอเพื่อน าไปสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
        4. มีการประเมินกระบวนการ หลังจากทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแต่ละเทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
กลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์  

         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.3 

    จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  ผลการด าเนินงาน ในเรื่อง จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ได้ด าเนินการ ดังนี้ คือ 

  1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ช้ัน 5 และ 6 โดยมีการด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่   
         3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกับมหาวิทยาลัย 
         4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

   5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 
         6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรยีนการสอนจัดหาชุดโต๊ะม้าน่ังหินขัดส าหรับให้นักศึกษาได้
นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน           
          ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 
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4.3, ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 3.1 และ 4.5 

 หลังจากได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งมี
ผล คือ  

จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 พบว่า 

ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.45   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.56 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 
4.41 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลกัสตูรนิติศาสตรบณัทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.04   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.23 
         โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรงุหอ้งเรียน อาคาร และอปุกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกหอ้งและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มหอ้งปฏิบัติการให้มปีระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการใหท้นัสมัยและเครือ่งพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมตอ่
การทีจ่ะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเตมิต ารา หรือหนงัสอืทางด้านวิชาการที่ทนัสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากวิเคราะห์จากการส ารวจข้อมูลปีการศึกษา 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       ประการแรก  มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม แจ้งส านักวิทยบริการและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด าเนินการแก้ไขปัญหาจ านวนหนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
 ประการที่สอง มอบ อ.เจษฎา  ไชยตา ติดต่อประสานกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
เรื่องของความเห็นการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 
ดังนี ้

1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ช้ัน 5 และ 6  
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      2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่   
      3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกับมหาวิทยาลัย 
      4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
      6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจัดหา 
 ประการที่สาม ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5 
 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 พบว่า 
ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.46   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 
4.42 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลกัสตูรนิติศาสตรบณัทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.05   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.24 

 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรงุหอ้งเรียน อาคาร และอปุกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกหอ้งและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มหอ้งปฏิบัติการให้มปีระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการใหท้นัสมัยและเครือ่งพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมตอ่
การทีจ่ะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเตมิต ารา หรือหนงัสอืทางด้านวิชาการที่ทนัสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
 
 
 
       

ความพึงพอใจของอาจารย์และนกัศึกษาทมีีตอ่เกี่ยวกบัสิ่งสนบัสนนุ อาจารย์ นักศึกษา 
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การเรียนรู้ของหลักสูตรนติศิาสตรบัณทติ 1/2561 2/2561 1/2561 2/2561 
1. ด้านห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.45 4.46 4.04 4.05 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา 

4.49 4.50 4.21 4.22 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียนนกัศึกษา 
การพยาบาล 

4.56 4.57 4.31 4.32 

4. ด้านระบบสาธารณปูโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.41 4.42 4.23 4.24 
รวม 4.47 4.48 4.19 4.20 

 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 4.8 
 
6.1-2  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
         ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาคณะ และมหาวิทยาลัย 
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลกัสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   

   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกับคณะฯก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 (ปีการศึกษา 2561) โดยผ่าน
การประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจดัหาวัสดุส าหรบัสนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าปี เช่น 
การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หลักสูตรการ
บริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบ ารุงรักษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษาเพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน    

   อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ด าเนินตามขั้นตอนกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
        1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและน าเสนอในการประชุมก าหนดแผนงบประมาณของทางวิทยาลัย  
        2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  ได้ประชุมก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2561 (ปีการศึกษา 
2561) และมีมติให้ทางคณะ/สถาบัน จัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ โดยได้รับเงิน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
        3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  แจ้งให้อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจัดท า
รายการวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนที่จ าเป็นต้องใช้ พร้อมใบเสนอราคาเสนอเพื่อน าไปสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
        4. มีการประเมินกระบวนการ หลังจากทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  ได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแต่ละเทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
กลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์  
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         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.3 

    จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  ผลการด าเนินงาน ในเรื่อง จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ได้ด าเนินการ ดังนี้ คือ 

  1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ช้ัน 5 และ 6 โดยมีการด าเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่   
         3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกับมหาวิทยาลัย 
         4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

   5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง 
         6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรยีนการสอนจัดหาชุดโต๊ะม้าน่ังหินขัดส าหรับให้นักศึกษาได้
นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน           
          ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 
4.3, ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 3.1 และ 4.5 

 หลังจากได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งมี
ผล คือ  

จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 พบว่า 

ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.45   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.56 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 
4.41 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลกัสตูรนิติศาสตรบณัทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.04   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.23 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรงุหอ้งเรียน อาคาร และอปุกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกหอ้งและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
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       3. ควรเพิ่มหอ้งปฏิบัติการให้มปีระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการใหท้นัสมัยและเครือ่งพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมตอ่
การทีจ่ะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเตมิต ารา หรือหนงัสอืทางด้านวิชาการที่ทนัสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากวิเคราะห์จากการส ารวจข้อมูลปีการศึกษา 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       ประการแรก  มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม แจ้งส านักวิทยบริการและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด าเนินการแก้ไขปัญหาจ านวนหนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
 ประการที่สอง มอบ อ.เจษฎา  ไชยตา ติดต่อประสานกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
เรื่องของความเห็นการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 
ดังนี ้

1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ช้ัน 5 และ 6  
      2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่   
      3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อกับมหาวิทยาลัย 
      4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
      6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจัดหา 
 ประการที่สาม ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5 
 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 พบว่า 
ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต 

ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.46   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 
4.42 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลกัสตูรนิติศาสตรบณัทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง



 

 

72 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.05   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.24 
         โดยมีขอ้เสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรงุหอ้งเรียน อาคาร และอปุกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกหอ้งและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มหอ้งปฏิบัติการให้มปีระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการใหท้นัสมัยและเครือ่งพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมตอ่
การทีจ่ะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเตมิต ารา หรือหนงัสอืทางด้านวิชาการที่ทนัสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 4.8 
6.1-3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์และนักศึกษาทกุคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
         1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
       1.2 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 2. ออกแบบส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       2.1 สร้างเครื่องมือเพื่อในการประเมินคุณภาพ  
       2.2 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3. ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  
       3.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       3.2 สรุปผลการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. ด าเนินการประมวลผลแบบสอบถาม  
       4.1 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       4.2 น าเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5. รายงานผลการส ารวจแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบรายงานผลการส ารวจแบบสอบถามต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6. จัดท าแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลการส ารวจแบบสอบถาม
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 7. ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
        7.1 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดท าแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา  
        7.2 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอแผนที่จัดท าต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
 8. อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงแก้ไข 
คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา  
 9. ประเมินกระบวนการและสรุปผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน  
        9.1  ผู้รับผิดชอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
        9.2  สรุปผลการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
        9.3  ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
        9.4  น าเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 10. รายงานผลการประเมินการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา  
        10.1 ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพื่อรายงานผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
        10.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี  
 11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
        11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีโดยจัดท าKM เรื่อง การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
        11.2 เชิญผู้เช่ียวชาญและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมวิพากษ์และจัดท า KM  
        11.3 น า KM ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในครั้ง
ต่อไป  
                ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/ 2561 
วาระที่ 4.3 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  
         ประการแรก   จากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้าน
บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งดีกว่าปีการศึกษา 2560 เล็กน้อย 
        ประการที่สอง  หนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ส านักวิทยบริการมีจ านวนน้อย อ.สุรศักดิ์ แสน
พรหม ควรแจ้งส านักวิทยบริการและผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่  4.6 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิตในภาค
การศึกษาที่ 2/2561  
         ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้าน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.46   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ ย 
4.42 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลกัสตูรนิติศาสตรบณัทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.05   ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.24 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรงุหอ้งเรียน อาคาร และอปุกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกหอ้งและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มหอ้งปฏิบัติการให้มปีระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจ านวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการใหท้นัสมัยและเครือ่งพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมตอ่
การทีจ่ะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเตมิต ารา หรือหนงัสอืทางด้านวิชาการที่ทนัสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
                   ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561 
วาระที่ 4.8 
 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561 วาระที่  4.8 
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หมวดท่ี 6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางท่ี 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 6.2  การประเมินจากผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
 
กระบวนการประเมิน 
 
 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 
 
 

 
ตารางท่ี 6.3  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนการประเมิน 
  
        - ยังไม่มีผูส้ าเรจ็การศึกษา 
 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
    
 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
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หมวดท่ี 7  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 7.1  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 1.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ประจ าหลักสูตรยั ง ไม่ มี
ปริญญาเอก และต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ในการรับสมัครอาจารย์
ใหม่ ได้ ก าหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก 
- จั ด โคร งกา รสนั บสนุ น
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- ประกาศ
รับสมัคร
อาจารย์ใหม ่
- รายงาน
สรปุ
โครงการ
สนับสนุน
อาจารยเ์ข้า
สู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ก.ค. – ก.ย. 
61 
 
 

อ.สรุศักดิ์ 
แสนพรหม 

 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 2.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- บัณฑิตที่ได้งานท าตรงกับ
สายงานหรือไม่ เพราะไม่มี
รายละเอียดว่าบัณฑิตได้
งานอะไรท า เพื่อให้ตรงกับ
อาชีพที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
เพราะถ้าหากพบว่าได้งาน
ไม่ตรงสาย จะได้มาดู ว่า
ท าไมถึงไม่ตรง จะได้น ามา
ปรับในรายวิชาในหลักสูตร 

- ประสานงานทะเบียนและ
ประมวลผลจัดเก็บข้อมูล
รายละเอียดต าแหน่งงาน
ของบัณฑิต 

- รายงาน
การมีงานท า
ของบัณฑิต 

ธ.ค. 61 – 
มี.ค. 62 

อ.เอื้อ มลู
สิงห ์

 
 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 3.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- การจัดการข้อร้องเรียนให้
แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง

- จัดท ารายงานการจัดการ
ข้อร้องเรียนโดยแยกข้อมูล
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
และผลประเมินระหว่าง

- สรุป
รายงานการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.กษมา 
ประเสริฐ

สังข์ 
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หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

นัก ศึกษา  ช้ันปีที่  1 - 3 
แยกออกจากนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย  

นักศึกษา ช้ันปีที่ 1 - 3 แยก
ออก จ า กนั ก ศึ ก ษา ช้ัน ปี
สุดท้าย 

 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 4.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- ควรจัดท าแผนการพัฒนา
อ า จ า ร ย์  แผ น บ ริ ห า ร
อาจา รย์  แผนส่ ง เ ส ริ ม
อาจารย์ และแผนบริหาร
ความเสี่ยง ต้องมีหลักฐาน
การเขียนแผนให้ ชัดเจน 
เช่น ในหลักสูตรมีอาจารย์
อาวุโส และไม่สามารถท า
ผลง านทาง วิช ากา ร ได้ 
หรือไม่ศึกษาต่อปริญญา
เอก อาจารย์ลาออก ทาง
หลั กสู ต รจะมี แ ผนกา ร
บริหารจัดการความเสีย่งใน
ปัญหาเหล่านี้อย่างไร จะมี
การรับสมัครอาจารย์เพิ่ม
ไหม (อัตราก าลัง)  
- เขียนเป็นรายบุคคล ว่า
อาจารย์แต่ละคนจะมีแผน
ศึกษาต่อเมื่อไหร่ อย่างไร 
ขอต าแหน่งทางวิชาการปี
ไหน  
- เสร็จแล้วมาเขียนแผน
เป็นภาพรวมอีกครั้ง เป็น
บทสรุป เพราะผลงานทาง
วิชาการ ยั งน้ อยอยู่  จึ ง
อยากให้พัฒนาเรื่องนี้  

- จัดท าแผนบริหารอาจารย์ 
และแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยมีหลักฐานการเขียนแผน
ให้ ชัด เ จน เ ช่น  รั บสมั ค ร
อาจารย์ เพิ่ ม  โดยก าหนด
คุณสมบัติให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  
- จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์รายบุคคลทุกคน 
- จัดท าแผนส่งเสริมอาจารย์
เพื่อสนับสนุนให้มีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มข้ึน 
 

- แผน
บรหิาร
อาจารย์ 
และแผน
บรหิาร
ความเสี่ยง 
- แผนการ
พัฒนา
อาจารย์
รายบุคคล 
 

ธ.ค. 61 อ.สรุศักดิ์ 
แสนพรหม 

สกอ. 4.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- เ กี่ ย วกั บการประเมิ น
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ให้แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ

- จัดท ารายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้
แยกออกจากกันระห ว่า ง
อาจารย์กับนักศึกษา และผล

- รายงาน
การ
ประเมิน
ความพึง

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.กษมา 
ประเสริฐ

สังข์- 
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หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง
นักศึกษา ช้ันปีที่ 1-3 แยก
ออกจากนัก ศึกษา ช้ันปี
สุดท้าย  

ประเมินระหว่างนักศึกษา ช้ัน
ปี ที่  1 -3  แ ย ก อ อ ก จ า ก
นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 

พอใจของ
อาจารย ์

 
 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอ

บ 
สกอ. 5.3 

IQA 
(หลักสูต

ร) 

- เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เรียนให้ใช้แนวทางเดียวกัน
ทุกวิชา  
- ก า ร เ ขี ย น  ม ค อ . 7 
กระบวนการและกลไกต้อง
เขียนผลการด าเนินงานให้
สอดคล้องกันทั้งหมด เพราะ
ที่ เ ห็ น ยั ง เ ขี ย น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานยังไม่ครอบคลุม
กับที่ระบบกลไกเขียนไว้  

- จัดท าหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผู้เรยีนให้เป็นแนวทาง
เดียวกันทุกรายวิชา (ระเบียบ
การตรวจและการให้คะแนน
การสอบเนติบัณฑิต) 
- จัดประชุมกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
แนวทางในการเขียน มคอ.7
เพื่อให้ครอบคลุมกับผลการ
ด าเนินงานและระบบกลไก
ของสาขาวิชา 

- หลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการ
ประเมิน
ผู้เรียน 
- รายงาน
การประชุม
กรรมการบริ
หาร
หลักสูตร 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.ชไมพร 
ไทยด ารง

เดช 

 
 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอ

บ 
สกอ. 6.1 

IQA 
(หลักสูตร) 

- สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูใ้ห้
แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง
นักศึกษา ช้ันปีที่  1 – 3 
แยกออกจากนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย 

- จัดท ารายงานสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยแยกอาจารย์
กับนักศึกษา และผลประเมิน
ระหว่างนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 – 
3 แยกออกจากนักศึกษาช้ันปี
สุดท้าย 

- รายงานสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู ้

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.เจษฎา 
ไชยตา 
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .......................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน    การ
ประเมินตนเอง 

ระดับคุณภาพ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

บรรลุ 
ตัวหาร  ไม่บรรลุ 

1.1 มีการด าเนินการ (ป.
ตรี 3 ข้อ,  

ป.โท 11 ข้อ) 

3 ข้อ   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2.1 คุณภาพของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้
เสร็จการศึกษา 

     

3.1 การรับนักศึกษา    4.00 ดี 
3.2 การส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 
   4.00 ดี 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    3.00 ปานกลาง 
4.1 การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ 
   3.00 ปานกลาง 

4.2 คุณภาพของอาจารย์    1.33 น้อย 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์    3.00 ปานกลาง 
5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 
   3.00 ปานกลาง 

5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

   4.00 ดี 

5.3 การประเมินผู้เรียน    3.00 
3.00 

ปานกลาง 

5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

   5.00 ดีมาก 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

   4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.39 ดี 
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ตารางท่ี  3.2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก 

1  หลักสูตร.....มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที ่

2 
– 

6 

2 - - x.xx x.xx  
3 3 x.xx - - x.xx  
4 3 x.xx - - x.xx  
5 4 x.xx x.xx - x.xx  
6 1 - x.xx - x.xx  

รวม 13 x.xx x.xx x.xx x.xx  
ผลการประเมิน ระดับ

....... 
ระดับ
....... 

ระดับ
....... 
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ภาคผนวก 
 

ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

 
 


