เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
(ระดับปริญญาตรี)

รายงานผลการดาเนินงาน (มคอ.7)

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2556)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 24 พฤษภาคม 2562)

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 24 พฤษภาคม 2562

1
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินงานจริง
 1. เป็นอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา
 3. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่หนึ่ง นายเจษฎา ไชยตา
บุญเลิศ โพธิ์ขา และเจษฎา ไชยตา. (2558). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการเดิน
และการใช้จักรยาน”. (หน้า 38 – 48). กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
บุญเลิศ โพธิ์ขา,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน.การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Bike and Walk o Public Transport Connecction”. (หน้า )กรุงเทพฯ:
สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สอง นางชไมพร ไทยดารงเดช
ชไมพร ไทยดารงเดช. (2561). ผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น :
กรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต เศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดหนองคาย. เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”, (หน้า 551-559).
เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561.
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สาม นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
บุญเลิศ โพธิ์ขา. (2559). ปัญหาของกฎกระทรวงกาหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 4(3), 15-22.
บุญเลิศ โพธิ์ขา. (2557). การกระทาความผิดของครูที่มีผลกระทบต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พุทธศักราช 2551. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(2), 78-86.
บุญเลิศ โพธิ์ขา และเจษฎา ไชยตา. (2558). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ความปลอดภัยใน การเดินและ
การใช้จักรยาน”. (หน้า 38 – 48). กรุงเทพฯ : สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.
บุญเลิศ โพธิ์ขา,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน.การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Bike and Walk o Public Transport Connecction”. (หน้า )กรุงเทพฯ:
สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย

2
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่สี่ นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน. (2561). การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ยุติธรรมภายใต้ประเทศไทย 4.0 การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารกิจการ สาธารณะ ครั้งที่
4 หัวข้อ “การบริหารกิจ การสาธารณะภายใต้ป ระเทศไทย 4.0”, (หน้า 1268-1282.) ขอนแก่ น :
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.
บุญเลิศ โพธิ์ขา,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน.การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Bike and Walk o Public Transport Connecction”. (หน้า )กรุงเทพฯ:
สถาบันการเดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย
อาจารย์ประจาหลักสูตรคนที่ห้า นางนันท์ภัสร์ เพ็ชรพงษ์
นันท์ภัสร์ เพ็ชรพงษ์ (2561). คลินิกศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามและการดูแลผิวพรรณ: ผลกระทบ
ต่อมาตรฐานสถานพยาบาล บุคลากร และระบบสาธารณสุขภาครัฐ รายงานสืบเนืองการประชุมวิชาการ
ระดับ ชาติ ครั้ ง ที่ 5, (หน้ า 73-79.) ก าแพงเพชร :สถาบัน วิ จัย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฎ
กาแพงเพชร

3
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรคนทีห่ นึ่ง นายเจษฎา ไชยตา

.

ลายเซ็น

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรคนทีส่ อง นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
ลายเซ็น

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรคนทีส่ าม นางสาวนันท์ภสั ร์ เพ็ชรพงษ์
ลายเซ็น

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรคนทีส่ ี่ นางสาวชไมพร ไทยดารงเดช
ลายเซ็น

วันที่ 24 มิถุนายน 2562

อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรคนทีห่ ้า นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
ลายเซ็น
เห็นชอบโดย ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์

วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

ลายเซ็น............................................................. วันที่.............................................................
เห็นชอบโดย ดร. วรวุฒิ อินทนนท์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ลายเซ็น............................................................. วันที่............................................................

4
ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 1.1 - คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง อ า จ า ร ย์
IQA
ประจ าหลั ก สู ต รยั ง ไม่ มี
(หลักสูตร) ปริญ ญาเอก และตาแหน่ง
ทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 2.2 - บัณฑิตที่ได้งานทาตรงกับ
IQA
สายงานหรือไม่ เพราะไม่มี
(หลักสูตร) รายละเอี ย ดว่ า บั ณ ฑิ ต ได้
งานอะไรทา เพื่อให้ตรงกับ
อาชี พ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น มคอ.2
เพราะถ้าหากพบว่าได้งาน
ไม่ ต รงสาย จะได้ ม าดู ว่ า
ทาไมถึงไม่ตรง จะได้นามา
ปรับในรายวิชาในหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 3.3 - การจัดการข้อร้องเรียนให้
IQA
แยกออกจากกั น ระหว่ า ง
(หลักสูตร) อาจารย์กั บ นัก ศึก ษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง
นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 - 3
แยกออกจากนักศึกษาชั้นปี

แนวทางการพัฒนา
- ในการรั บ สมั ค รอาจารย์
ใหม่ ไ ด้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก
- จั ด โคร งกา รสนั บสนุ น
อาจารย์เ ข้า สู่ ตาแหน่ ง ทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัด/
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
- ประกาศ ก.ค. – ก.ย. อ.สุรศักดิ์
รับสมัคร
61
แสนพรหม
อาจารย์ใหม่
- รายงาน
สรุป
โครงการ
สนับสนุน
อาจารย์เข้า
สู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ตัวชี้วัด/
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
- ประสานงานทะเบียนและ - รายงาน
ธ.ค. 61 – อ.เอื้อ มูล
ประมวลผลจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การมีงานทา มี.ค. 62
สิงห์
รายละเอี ย ดต าแหน่ ง งาน ของบัณฑิต
ของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
- จัดท ารายงานการจัดการ
ข้อร้องเรียนโดยแยกข้อมู ล
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
และผลประเมิ น ระหว่ า ง
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 แยก
อ อ ก จ า ก นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี

ตัวชี้วัด/
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
- สรุป
มี.ค. – พ.ค. อ.กษมา
รายงานการ
62
ประเสริฐ
จัดการข้อ
สังข์
ร้องเรียน

5
หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ
สุดท้าย

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 4.1 - ควรจัดทาแผนการพัฒนา
IQA
อ า จ า ร ย์ แ ผ น บ ริ ห า ร
(หลักสูตร) อาจ ารย์ แผ นส่ ง เสริ ม
อาจารย์ และแผนบริห าร
ความเสี่ยง ต้องมีหลักฐาน
การเขี ย นแผนให้ ชั ด เจน
เช่น ในหลักสูตรมีอาจารย์
อาวุโ ส และไม่ สามารถท า
ผลงาน ทางวิ ช าการได้
หรื อ ไม่ ศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญา
เอก อาจารย์ล าออก ทาง
หลั ก สู ต รจะมี แ ผนการ
บริห ารจัด การความเสี่ย ง
ในปั ญ หาเหล่ า นี้ อ ย่ า งไร
จะมีก ารรับ สมั ครอาจารย์
เพิ่มไหม (อัตรากาลัง)
- เขี ยนเป็นรายบุ คคล ว่ า
อาจารย์แต่ละคนจะมีแผน
ศึก ษาต่อ เมื่อ ไหร่ อย่างไร
ขอตาแหน่งทางวิชาการปี
ไหน
- เสร็ จ แล้ ว มาเขี ย นแผน
เป็ น ภาพรวมอี ก ครั้ ง เป็ น
บทสรุป เพราะผลงานทาง
วิ ช าการยั ง น้ อ ยอยู่ จึ ง
อยากให้พัฒนาเรื่องนี้
สกอ. 4.3 - เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
IQA
ความพึงพอใจของอาจารย์
(หลักสูตร) ให้แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึก ษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 แยก

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

สุดท้าย

แนวทางการพัฒนา
- จัดทาแผนบริห ารอาจารย์
และแผนบริ ห ารความเสี่ย ง
โดยมีหลักฐานการเขียนแผน
ให้ ชั ด เจน เช่ น รั บ สมั ค ร
อาจารย์ เ พิ่ ม โดยก าหนด
คุณสมบัติให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
- จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์รายบุคคลทุกคน
- จัดทาแผนส่งเสริมอาจารย์
เพื่อสนับสนุนให้มีผลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

- จัดทารายงานการประเมิ น
ความพึ ง พอใจของอาจารย์
ให้แยกออกจากกั นระหว่า ง
อาจารย์กับนักศึกษา และผล
ประเมิ น ระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ชั้ น ปี ที่ 1-3 แยกออกจาก

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย
- แผน
บริหาร
อาจารย์
และแผน
บริหาร
ความเสี่ยง
- แผนการ
พัฒนา
อาจารย์
รายบุคคล

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ธ.ค. 61

- รายงาน
มี.ค. – พ.ค.
การประเมิน
62
ความพึง
พอใจของ
อาจารย์

อ.สุรศักดิ์
แสนพรหม

อ.กษมา
ประเสริฐ
สังข์-
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หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ออกจากนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
สุดท้าย
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา
ประเมิน
สกอ. 5.3 - เกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมิ น - จัดทาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
IQA ผู้เรียนให้ใช้แนวทางเดียวกัน ประเมินผู้เรียนให้เป็นแนวทาง
(หลักสูต ทุกวิชา
เดียวกันทุกรายวิชา (ระเบียบ
ร)
- ก า ร เ ขี ย น ม ค อ . 7 การตรวจและการให้คะแนน
กระบวนการและกลไกต้อ ง การสอบเนติบัณฑิต)
เขีย นผลการดาเนินงานให้ - จัดประชุมกรรมการบริหาร
สอดคล้องกันทั้งหมด เพราะ ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
ที่ เ ห็ น ยั ง เ ขี ย น ผ ล ก า ร แนวทางในการเขียน มคอ.7
ดาเนินงานยังไม่ ครอบคลุม เพื่อ ให้ค รอบคลุ ม กั บ ผลการ
กับที่ระบบกลไกเขียนไว้
ด าเนิ น งานและระบบกลไก
ของสาขาวิชา

ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอ
ระยะเวลา
เป้าหมาย
บ
- หลักเกณฑ์ มี.ค. – พ.ค. อ.ชไมพร
ที่ใช้ในการ
62
ไทยดารง
ประเมิน
เดช
ผู้เรียน
- รายงาน
การประชุม
กรรมการบริ
หาร
หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หน่วย
ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
ประเมิน
เป้าหมาย
บ
สกอ. 6.1 - สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้ - จัดท ารายงานสิ่ ง สนับ สนุ น - รายงานสิ่ง มี.ค. – พ.ค. อ.เจษฎา
IQA
แยกออกจากกั นระหว่ า ง การเรียนรู้ โดยแยกอาจารย์ สนับสนุน
62
ไชยตา
(หลักสูตร) อาจารย์กับนักศึก ษา และ กับนักศึกษา และผลประเมิ น การเรียนรู้
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 –
นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 – 3 3 แยกออกจากนักศึกษาชั้นปี
แยกออกจากนัก ศึก ษาชั้น สุดท้าย
ปีสุดท้าย
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ส่วนที่ 1
บทสรุปการบริหารหลักสูตร
หลัก สู ตรนิติ ศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชา นิติศ าสตร์ เป็ นหลั ก สูตรปรับ ปรุง ปี ก ารศึก ษา 2556 เพื่อให้
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2556 โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน 5 คน และมีนักศึกษาจานวน 121 คน
สรุปผลการประเมินตนเอง
จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.39 คะแนน คุณภาพอยู่ใน
ระดับ ดี เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย - คะแนน อยู่ในระดับ 4.2
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพปานกลาง
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพน้อย
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.75 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน
อยู่ในระดับคุณภาพดี
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ

ผ่าน/ไม่ผ่าน
2 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
1 ตัวบ่งชี้
13 ตัวบ่งชี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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รหัสหลักสูตร 25560261100552
ตารางที่ 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มคอ.2
1. นายเจษฎา ไชยตา
2. นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
3. นายนิพนธ์ กัลยาเรือน
4. นางสาวสุภธิดา สุกใส
5. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม

ปีการศึกษา 2561
1. นายเจษฎา ไชยตา
2. นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
3 นางสาว นันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์
4. นางสาวชไมพร ไทยดารงเดช
5. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม

ผลงานทางวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง5 ปี
(2556 – 2561)
1 เรื่อง
3 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง
1 เรื่อง

ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้สอน
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา (มาจากภายในสถาบัน)
ชื่อ – สกุล
1. นายเจษฎา ไชยตา
2. นายบุญเลิศ โพธิ์ขา
3. นางสาวนันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์
4. นายเอื้อ มูลสิงห์
5. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
6. นายประพัฒน์พงศ์ ปรีชา
7. นางสาวชไมพร ไทยดารงเดช
8. นางสาวกษมา ประเสริฐสังข์

คุณวุฒิ – สาขา
นม. (กฎหมายมหาชน)
นม. (กฎหมาย)
นม. (กฎหมายธุรกิจ)
นม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ)
นม. (กฎหมาย)
LL.M in Computer and Communications Law
นม. (กฎหมาย)
นม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)

1.2.2 อาจารย์ผู้สอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ชื่อ – สกุล
1. นายไกรสร บารมีอวยชัย
2. นายเพ็ง เพ็งนิติ
3. นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
4. นายสมัคร เชาว์ภานันท์
5. นายเอื้อน ขุนแก้ว

คุณวุฒิ – สาขา
นม. (ธุรกิจ)
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์การสอน
ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ไม่น้อยกว่า 6 ปี
ไม่น้อยกว่า 6 ปี
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
- คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ตารางที่ 1.3 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1
2
3
4
5

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
รวม

6
7
8
9
10

ผลการดาเนินงาน
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
3 ข้อ
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หมวดที่ 2 อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4)
ตารางที่ 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรทัง้ 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรมีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน
ดังนี้
1. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนกาหนด คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2 กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 ประกาศคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด
2. สรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด
2.1 ดาเนินการรับสมัครอาจารย์ประจาหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม
2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของอาจารย์ป ระจาหลักสูตร
2.3 คัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด
2.4 ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
3. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ ประจาหลั กสูตรตามเกณฑ์ สกอ.
3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
3.3 นาเสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจาคณะตามแบบ สมอ.08
4. เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
4.1 คณะกรรมการประจาคณะประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะ
4.2 คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะ 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. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ
9. ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจา หลักสูตร
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
9.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
10. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
10.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการ รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
10.2 จัดทารายงานสรุปผลการประเมินกระบวนการรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
10.3 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
10.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะต่อผลการ ประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้ อาจารย์
ประจาหลักสูตร
11. การปรับปรุง / พัฒนา กระบวนการ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา หลักสูตรตามผลการประเมิน
11.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไป ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
11.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรนากระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรทีป่ รับปรุง / พัฒนาไป
ใช้
11.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินผลการนาไปใช้
12. รายงานผลการดาเนินการ /การพัฒนา / ปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
12.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรรายงานผลการนากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรไปใช้ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
12.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดรายงานสรุปผลงานการดาเนินงานที่ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา / ปรับ ปรุงที่ดี
ขึ้น
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.6
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า
ประการแรก หลักสูตรนิติศาสตร์มีระบบและกลไกการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตามระเบีย บ ข้อ บัง คับ ของมหาวิ ท ยาลั ยนครพนม มี อาจารย์ป ระจ าหลัก สูต ร ในหลัก สู ตรนิติ ศาสตรบัณฑิ ต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ในปีการศึกษา 2558
ประการที่ สอง ในปีการศึกษาที่ ผ่านสาขาวิชานิติศาสตร์ อาจารย์สุภธิดา สุกใส ได้ลาออกเพื่อไปเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และอาจารย์นิพนธ์ กัลยาเรือน ได้มีอายุครบ 70 ปี
ทางมหาวิทยาลัยนครพนม จึงไม่ต่อสัญญาการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยทั้งสองท่านเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ประการที่สาม อาจารย์ชไมพร ไทยดารงเดชและอาจารย์นันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ ได้ดาเนินการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ ว ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
นครพนมแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการดาเนินการเสนอเรื่องต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประการที่สี่ ในการรับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา
1. มีการกาหนดคุณวุฒิปริญญาเอกในประกาศรับสมัคร
2. มีการปรับลดคุณสมบัติในส่วนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ไม่จาเป็นต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC
500 คะแนน แต่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษมาแสดงในการสมัคร
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.6
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ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยกาหนดการรับสมัครอาจารย์ใหม่
ในการรับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา
1. อาจมีการกาหนดคุณวุฒิปริญญาเอกในประกาศรับสมัครหรือมีตาแหน่งทางวิชาการ
2. มีการปรับลดคุณสมบัติในส่วนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ไม่จาเป็นต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ Toeic 500
คะแนน แต่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ
3. ต้องมีรายงานวิจัย
4. สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมาย
ต้องสาเร็จการศึกษาจากสถาบันที่คณะกรรมการตุลาการให้การรับรองแล้วเพื่อประโยชน์ในการขอการรับรองจาก
วิชาชีพ และในการตรวจคุณสมบัติผู้ส มัครตาแหน่ง อาจารย์ส าขาวิชานิติศาสตร์ผู้สาเร็จ การศึก ษาจะต้องสาเร็จ
การศึกษาจากสถาบันซึ่งคณะกรรมการตุลาการให้การรับรองด้วยและอาจกาหนดมีประกาศนียบัตรว่าความจากสภา
ทนายความและประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วาระ
ที่ 4.6
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ
พบว่า
ประการแรก นาปัญหาดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อขออัตรา
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และ อ.เจษฎา ไชยตา ดาเนินการประสานงานกองกิจการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยใน
การดาเนินสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่
ประการที่สอง โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกแทนวิธีการคัดเลือก
ประการที่ส าม โดยให้คงการยื่นผลการสอบคะแนนภาษาอัง กฤษ โดยให้ส ามารถสอบภาษาอัง กฤษใน
ภายหลังได้และกาหนดให้การรับสมัครอาจารย์ใหม่ต้องมีผลงานวิจัยเพื่อสอดคล้องหลักเกณฑ์ของ สกอ.
ประการที่สี่ ประสานกองการเจ้าหน้าที่ให้กาหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกับวันสอบข้อเขียนให้มี
ระยะเวลาที่พอสมควร
รายละเอี ยดปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลัก สูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้ง ที่
6/2561 วาระที่ 4.5
4.1-2 การบริหารอาจารย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจาหลักสูตร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม มีภาระงานที่เหมาะสม มีความพึงพอใจต่อ
การได้บริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับดี
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในการบริหารอาจารย์ มีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาจารย์ตาม มคอ. 2
2. กาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. กาหนดสัดส่วนอาจารย์ประจาและอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
- อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา
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- อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
- อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตร มีตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. เข้าสู่ระบบการสรรหา สูร่ ะบบการธารงรักษา
6. วิเคราะห์ภาระงานกาหนด คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กาหนดเกณฑ์ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
7. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา
8. นิเทศติดตาม ควบคุม กากับงาน สร้างแรงจูงใจ
9. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน
10. มีการรายงานผลการดาเนินการและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารอาจารย์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์
ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 /2561 วาระที่ 4.7
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ในรอบปีการศึกษา 2561 สาขาวิชานิติศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจาสาขาวิชานิติศาสตร์ จานวน 8 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก 1 คน เนื่องจากต้องการ
ย้ายสังกัด และไม่ได้รับการต่อสัญญาอีก 1 คน เนื่องจากมีอายุเกิน 70 ปี
เอกสารแนบท้ ายที่ 1 และปรากฎตามรายงานการประชุม กรรมการบริห ารหลัก สูตรและอาจารย์ส าขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.7
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้มีการคงอยู่ตลอดหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ส่งเสริมการทางานตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตลอดจนมีความพึง พอใจต่อการบริหารหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2561
ความพึงพอใจระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.68
1. มีการวางแผนอัตรากาลัง อาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 /2561
วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2
2. มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
โดยการดาเนินการจัดการเสวนาหลักสูตร
พบว่า การดาเนินการจัดการเรียนสอนของอาจารย์ยังไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้หลักของแต่ละรายวิชา
จึงให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงประเด็นและเนื้อหาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้หลัก และดาเนินการ
กากับ ติดตามแผนการปรับปรุงของรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา
ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่า
ประการแรก อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร โดยแยกเป็นส่วนอาจารย์ คะแนน 4.65 และนัก ศึก ษา คะแนน 4.71 คะแนนเฉลี่ย 4.68 มากกว่าปี
การศึกษา 2560 คะแนน 4.66 ปีการศึกษา 2559 คะแนน 4.64 และปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้คะแนน 4.63
ประการที่ส อง อาจารย์ประจาหลักสูตร ยังไม่ มีตาแหน่งทางวิชาการ 5 คน จึงเสนอให้อาจารย์ป ระจ า
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ทาผลงานทางวิชาการ
ประการที่สาม มีการประเมินผลการดาเนินงานการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมเพื่อประเมิน
กระบวนการการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะดาเนินการการธารง
รักษาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามแผน เช่น ดาเนินการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กับอาจารย์ประจาหลักสูตรตามแผน
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2561 วาระที่ 4.3

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า
ประการแรก ในขณะนี้อาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีภาระงานสอนเฉพาะในหลักสูตรประมาณ คนละ 56 วิชา ส่วนวิชาในหลักสูตรอื่นมีหลายวิชา จะต้องมีอาจารย์ประมาณ 12 -13 คน เป็นอย่างน้อย ซึ่งส่งผลให้อาจารย์
ประจาสาขาวิชาไม่มีเวลาไปทางานวิจัยหรือเขียนบทความ
ประการที่สอง ระบบการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ผา่ นการรับอาจารย์ใหม่จะต้องถูกกาหนด
โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย การจัดสรรอัตรากาลัง ถูกจัดสรรไปตามคณะ คณะละ 5 คน
โดยไม่ เหมาะสม ซึ่ง ระบบการจัดสรรอัตรากาลังดังกล่าวก่อให้เกิดปัญ หากับอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น หลักสูตร การศึกษาปฐมวัย เป็นต้น การจัดสรรสัดส่วนระหว่างสายสนับสนุนต่อสาย
วิชาการในปัจจุบันเป็น 1 ต่อ 1 ซึ่งสัดส่วนความเหมาะสมระหว่างสายสนับสนุนต่อสายวิชา ควรกาหนดไว้ที่ 2 ต่อ 1
ในกรณีที่มีความจาเป็น อาจต้องเชิญ ดร.วโรทัย สิริเศรณี ผู้อานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งท่าน
สาเร็จปริญญาตรีทางด้านกฎหมายแต่ปริญญาโททางด้านภาษาอังกฤษ
ประการที่สี่ การรับสมัครอาจารย์ใหม่ ควรกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่โดยสาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโททางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมาย และอาจกาหนดมีประกาศนียบัตรว่า
ความจากสภาทนายความและประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย
รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่
6 /2561 วาระที่ 4.5
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
1. การบริหารการประเมินผลการดาเนินงานการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรและปรับปรุง พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ 5 คน จึง
เสนอให้อาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ทาผลงานทางวิชาการ จึงต้องวางแผนในจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการต่อไปโดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อไป
2. มีการประเมินผลการดาเนินงานการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์ป ระจ าหลัก สูตร และปรับ ปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะดาเนินการการธารงรัก ษาอาจารย์
ประจาหลักสูตรตามแผน เช่น ดาเนินการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กับอาจารย์ประจาหลักสูตรตามแผน
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม อาจารย์ประจาหลัก สูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 6/2559 วาระที่ 4.5 และครั้งที่ 8/2559 วาระที่ 4.3
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4.1-3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีความพึงพอใจในการได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหาร
หลักสูตร การสอน และผลงานทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเกิน 3.51 (อาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการหรือผลงานวิชาการ
เพิ่มขึ้น) จานวนกี่คน/งาน/ปี
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิต
3. มีการควบคุม กากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร
5. มีการส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์
6. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนาผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.6
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
ประการแรก โดยสาขาวิชานิติศาสตร์วางแผนการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ซึ่ง สาขาวิช านิ ติศ าสตร์ ได้ จัด กิ จ กรรมและโครงการพัฒ นาอาจารย์ ป ระจ าหลัก สูต ร โดยมี จัด สรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ซึ่งได้เชิญอาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้ทรงคุณวุฒิท างด้านการการบังคับคดี วิทยากร
มาบรรยายพิเศษ เรื่อง การบังคับคดี โดยกาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และ
อาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขา ได้เข้ารับการประเมินการสอนในปีการศึกษา 2561
ประการที่สอง อาจารย์เจษฎา ไชยตา ได้เข้าอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.) รุ่นที่ 9
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.1
และครั้งที่ 6/2561 วาระที่ 4.1 และวาระที่ 4.2
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า
1. การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นั้น มีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทาตารา/
เอกสารประกอบการสอน มีแผนในการพัฒนาอาจารย์เรื่องการสนับสนุนอาจารย์ให้ทาวิจัยและไปประชุมวิชาการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561 ปีการศึกษา 2561
2. การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 6/2561
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การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ดาเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยแทรกอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ในแผนปฏิบัติร าชการปีถัดไป และหารือกับ ทางคณะหรือมหาวิท ยาลัยควรมี เ จ้าหน้าที่ ม า
ช่วยเหลืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อ แบ่งเบาภาระงานที่ไม่เ กี่ยวข้ องกับ ภาระงานประจ าของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดทาตารา/เอกสารประกอบการ
สอน และสนับ สนุนด้านการศึ ก ษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครัง้ ที่ ครั้งที่ 6/2561
ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.64
4.66
4.68

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2-1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
4.2-2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
4.2-3 จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร/ปีที่/ฉบับที่/หมายเลขหน้า

ค่าน้าหนัก

1

บุญเลิศ โพธิขา

บุญเลิศ โพธิ์ขา,สุรศักดิ์ แสนพรหม และ
เจษฎา ไชยตา( 2018). ผลกระทบต่อ
สิทธิผู้ใช้จักรยาน บนถนนของประเทศ
ไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน

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

0.2

2

บุญเลิศ โพธิขา

ปัญหา ศักยภาพ และการดาเนินธุรกิจ
SMEs ในการประกอบการค้าชายแดน
จังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
เรื่อง “อุดมศึกษากับการท้าทายภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก”, (หน้า 145-157).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

0.2

3

ชไมพร ไทยดารง
เดช

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

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

0.2

4

นันท์ภัสท์ เพ็ช
รพงษ์

นันท์ภัสร์ เพ็ชรพงษ์ (2561). คลินิก
ศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความงามและการ

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

0.2
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ดูแลผิวพรรณ: ผลกระทบต่อมาตรฐาน
สถานพยาบาล บุคลากร และระบบ
สาธารณสุขภาครัฐ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร

ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (คน)
2. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี
3. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท
4. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก
5. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิปริญญา
ตรี
6. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิปริญญา
โท
7. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิปริญญา
เอก
8. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญา
ตรี
9. จานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญา
โท
10. จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ ีวุฒิปริญญา
เอก
11. จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
12. จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒปิ ริญญา
โท
13. จานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ตัวบ่งชี้
ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ผลการดาเนินงาน

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ลาออก 1 คน แต่มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาอยู่ตามระยะเวลาของหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2565 ทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรดีขึ้น
ปีการศึกษา
2559
2560
2561

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.64
4.66
4.68
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้หลักสูตร)

จานวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า

2558
2559
2560
2561
2562

35
40
36
24

2558

35
-

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)
ในแต่ละปีการศึกษา
2559
2560
2561

27
40
-

27
34
37

27
29
32
24

ร้อยละ
2562

การคงอยู่

27
29
32
23
31

77.14
72.50
88.88
95.83
100

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
1. นักศึกษาออกกลางคันเพือ่ ไปสอบบรรจุรับราชการตารวจและทหาร
2. นักศึกษาลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในสาขาอื่น
3. นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 การรับนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ จานวนการรับนักศึกษาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 จานวน 40 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ จานวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนักศึกษาใหม่มี
คุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการรับนักศึกษา มีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กาหนดจานวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย
1.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กาหนดการรับนักศึกษา
1.2 สรุปรายงานการประชุม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา
3. กาหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และเครือ่ งมือที่ใช้
วิธีการคัดเลือกและ การกากับ ติดตาม
3.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหน้าที่
3.2 รับสมัครตามระบบการศึกษา
4. ดาเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา
4.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งระบบ โควต้า กลุ่มสนุก และรับตรงทั่วประเทศ
4.2 รับสมัครตามระบบการรับนักศึกษา
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้าน ภูมิลาเนาและการศึกษาของผู้มสี ิทธิ์ฯ
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสัมภาษณ์
6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นหรือแบบประเมิน สัมภาษณ์
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน
6.2 คณะกรรมการฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา/สอบข้อเขียน
7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล
7.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน
7.2 สรุปรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือก
8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษา ของ กสบ.
8.1 กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ
8.2 ตรวจสอบผลการรับนักศึกษา
9. รับรายงานตัวนักศึกษาตามกาหนดการและขั้นตอนทีก่ าหนด
9.1 ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือก
9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา
9.3 รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน
10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
10.1 รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา
10.2 ประกาศในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย/คณะ
11. ประเมิ น ผลกระบวนการรับ นั ก ศึก ษา เพื่อปรับ ปรุง และพัฒ นากระบวนการรับ นั ก ศึก ษา มี ก า รประชุ ม
คณะกรรมการประเมินผลการรับ นักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมีการรายงาน
ผลการประเมินกระบวนการ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา
13. ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา
มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
14.รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ รับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่
4.2
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากการดาเนินงานตามระบบกลไก พบว่า การรับนักศึกษาสมัครรอบที่ 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน มีจานวน
ผู้สมัคร 17 คน สอบจริง 10 คน รายงานตัวและเข้าเรียนเป็นนักศึกษาจานวน 10 คน
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 วาระที่
4.6
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประการแรก การประชาสัม พันธ์ก ารรับนักศึกษาในอดี ตที่ ผ่านมา มหาวิท ยาลัยได้ม อบให้ ส านัก
อธิการบดีเป็นผู้ดาเนินการ แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด จานวนนักศึกษาเข้าใหม่กลับมีจานวนน้อย สาขาวิชานิติศาสตร์
ต้องช่วยเหลือตัวเองมากไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ โดยการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ของสาขานิติศาสตร์ ควรกระทาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค จะได้สะดวก สื่อกลางแจ้งมากขึ้น
ประการที่สอง ให้เสนอแนวทางการรับนักศึกษาต่อผู้บริหารคณะศิล ปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และของ
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
มหาวิท ยาลัยปรับเปลี่ยนกระบวนการรับ นัก ศึก ษา โดยควรมี ก ารประชาสัมพันธ์ก ารรับ นัก ศึก ษาในจัง หวัดอื่น
นอกจากเขตจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาควรกระทาผ่านทาง
เฟสบุ๊ค หรือสื่อกลางแจ้งเพิ่มเติม และมอบอาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขา เป็นผู้ประสานงานกับผูอ้ านวยการโรงเรียนทีเ่ ป็น
เครือข่าย
ประการที่สาม ทาเรื่องขออนุญาตเปิดเรียนเสาร์อาทิตย์สาหรับบุคคลที่ทางานแล้ว
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครัง้ ที่ 6/2561 วาระที่
4.6
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
ประการแรก การรับนักศึกษาสมัครรอบที่ 2 ประเภทโควต้า มีจานวนผู้สมัคร 22 คน สอบจริง 10 คน
รายงานตัวและเข้าเรียนเป็นนักศึกษาจานวน 9 คน ซึ่งมีจานวนผู้สมัครที่มากกว่ารอบแรก แต่ต้องรอการรับสมัครใน
รอบที่ 3 อีกครั้ง สาหรับการเปดิ การเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์มีนักศึกษาสนใจมาสมัครประมาณ 43 คน
ประการที่สอง การสอบเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ ถ้าเป็นไปได้ควรมีข้อสอบสัมภาษณ์ที่แสดง
ถึง “หลักวิชาชีพนักกฎหมาย” และ “ความรู้เกี่ยวการปกครองในระบบประชาธิปไตย”
ประการที่สาม การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาควรประสานงานกับผู้อานวยการโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561 วาระที่
4.4
3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาแรกเข้าที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์ต่ากว่าเกณฑ์ในประเด็นคุณลักษณะของการ
เป็นนักกฎหมาย จานวนประมาณ 30 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ และมีคุณลักษณะของ
การเป็นนักกฎหมาย นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการเตรียมความพร้อมให้นกั ศึกษามีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
1.2 ประชุมพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ และแบบสารวจความพร้อมก่อนเข้าเรียนและเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์รับนักศึกษา
2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษา
2.2 สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาให้กบั นักศึกษา
2.3 ทาแผนการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้อง กับ มคอ.2 ปรับพื้นฐานความรู้
ของนักศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา
3.1 นาเสนอร่างแผนการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
3.2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน
4. การดาเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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4.2 ประชุมวางแผนดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา
4.3 ดาเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม
5.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินโครงการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษา
5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5.4 ปรับปรุงการดาเนินการเตรียมความพร้อม
6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
6.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
6.2 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดทาโครงการเตรียมความพร้อม
7.2 สรุปผลการปรับปรุง
8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
8.1 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม
8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
9. จัดทารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่
4.1
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 พบว่านักศึกษามี
ความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ และเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอและนักศึกษายังขาดคุณลักษณะของการเป็นนัก
กฎหมาย ซึ่งกาหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปี 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้
ดาเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามระบบ กลไก ดังนี้
สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี โดยมีให้กับนักศึกษาระหว่าง
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ศาลจังหวัดนครพนมและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดย มีวัตถุประสงค์ใน
การเตรียมความพร้อมให้กบั นักศึกษาได้เข้าใจถึงการมีคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้พิพากษาศาลจังหวัด
นครพนมได้ให้คาแนะนาของการเป็นคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษ
ที่ 21 และเพิ่มการอบรมในส่วนของภาษาไทยสาหรับนักกฎหมายขึ้น โดยเชิญผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม เป็น
วิทยากร พบว่า นักศึกษาแรกเข้า มีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายเพิ่มขึ้น 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 ควรปรับปรุง แนวปฏิบัติกิจ กรรมและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่ อนเข้าศึกษาโดยปรับให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ชั้นปีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดเตรียมแผนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา และให้สอบถามความต้องการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากับนักศึกษาใหม่ ที่มารายงานตัวเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้อาจารย์
ประจาหลักสูตรเสนอว่า ในการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษนั้นควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อ
พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วาระที่
4.1
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
ผลจากการปรับปรุง พบว่าพบว่านักศึกษาแรกเข้ามีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายเพิ่มขึ้น
โดยผลผลสอบเฉลี่ย pretest ผลสอบ posttest ทางด้านคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย ดีขึ้นจาก จากในปี
การศึกษา 2559 ซึ่งได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.15 เป็น 4.16 ในปีการศึกษา 2561 และผลสอบเฉลี่ย pretest คะแนน 5.2
ผลสอบ posttest คะแนน 10.3 ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและคอมพิวเตอร์
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วาระที่
4.1
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2-1 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนได้รับคาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีระบบ
และกลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษา
1.1 สาชาวิชาประชุมเพือ่ เสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษา
1.2 สาชาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ทปี่ รึกษาต่อคณบดี
2. ทบทวนและกาหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา /บทบาท
หน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มหี น้าที่ครอบคลุมทัง้ การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการ ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมทบทวนและกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยกาหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ทปี่ รึกษาในคาสัง่ ให้ชัดเจน
2.3 แจ้งคาสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัตหิ น้าที่
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3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์
ที่ปรึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้คาปรึกษา
3.1 บันทึกการให้คาปรึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษาและ นักศึกษา
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษา
3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อเสนอแนะของนักศึกษา
4. กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา /การจัดการ
ความเสี่ยงด้านนักศึกษา
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาที่พบ
จากการให้คาปรึกษา
4.2 กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้คาปรึกษาเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะ
5. กาหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาในการให้คาปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
5.1 อาจารย์ที่ ป รึก ษาร่วมกับ ฝ่ายกิจ การนัก ศึก ษาประชุม เพื่อก าหนดซ่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักศึกษา เช่น สื่อออนไลน์ ตู้จดหมาย สื่อสาร -โทรศัพท์ กาหนดเวลาให้คาปรึกษา
5.2 แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารให้อาจารย์ทปี่ รึกษาและนักศึกษา
6. จัดเก็บข้อมูลเพือ่ การรู้จกั นักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา
6.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ
6.3 อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมเก็บเป็นข้อมูล/รายงานฝ่ายกิจการนักศึกษารวบรวมเป็นฐานข้อมูล
7. ดาเนินการให้บริการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเสี่ยงด้าน
นักศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
7.1 ฝ่ายวิชาการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
7.3 ดาเนินการให้คาปรึกษา
8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
8.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทาแบบสารวจ/แบบสอบถามความพึงพอใจการให้คาปรึกษาของอาจารย์ทปี่ รึกษา
8.2 ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้นักศึกษาตอบแบบสารวจแบบสอบถามความพึงพอใจการให้คาปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษา
8.3 วิเคราะห์ข้อมูล
8.4 สรุปผล เพือ่ นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่ นักศึกษา
9.1 อาจารย์ ที่ ปรึก ษาร่วมกั บฝ่ายกิ จการนัก ศึก ษาประชุม เพื่อประเมิ นกระบวนการให้บริ ก ารฯ และร่วม
พิจารณาหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ
9.2 รายงานคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการ
ความ เสี่ยงตามผลการประเมิน
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ผลการดาเนินงาน
10.1 คณะกรรมการประจ าคณะพิ จ ารณาแนวทางปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากระบวนการให้ บ ริ ก าร ฯ และให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
10.2 นาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ ที่คณะกรรมการประจาคณะเห็นชอบไปปรับปรุง/
พัฒนาการให้คาปรึกษา
11. มี ก ารรายงานผลการพั ฒ นาปรับปรุง การให้บ ริการให้คาปรึก ษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
12. ฝ่ายกิจการนักศึกษารายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตของนักศึกษาที่ซัดเจนเป็น รูปธรรมให้ผู้บริหารทราบ
ให้อาจารย์ประจาสาขาดังต่อไปนี้ รับหน้าที่เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา
ชั้นปีที่ 1 อาจารย์ประพัฒน์พงษ์ ปรีชา
ชั้นปีที่ 2 อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์
ชั้นปีที่ 3 อาจารย์นันทภัสธ์ เพ็ชรพงษ์
ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ชไมพร ไทยดารงเดช
โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. การให้คาปรึก ษาทางด้านวิชาการ เช่น การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่ กาหนดตาม
หลักสูตร ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้คาแนะนาในกรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง สนับสนุนการ
เรียนของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลสาเร็จสูงสุด ทางานร่วมกับนักศึกษาในการวางแผนการ
ประชุมและกิจกรรมสัมพันธ์ การสร้างความคุ้นเคย ให้มีความสัมพันธ์ที่ระหว่างนักศึกษา และระหว่างครูกับศิษย์ ที่
จะช่วยส่งเสริมการเรียนของนักศึกษา ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา
เช่น การจดบันทึกคาบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอ่านตารา การเขียนรายงาน การนาเสนอรายงาน
แก้ไขปัญหาผลการเรียนต่า เป็นต้น
2. การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัว เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพือ่ น ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัญหา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ปัญหาความขัดแย้ง
3. การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การเดิน การพูดจา การแต่งกาย กิริยามารยาท การ
มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
4. การให้คาปรึกษาในการทากิจกรรมของนักศึกษา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางสถาบันจัด
ขึ้น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ดาเนินการ การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การดูแลรัก ษาสุขภาพของ
ตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะการทางานของตนเองในการทางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุง การทางานอย่างต่อเนื่อง การแบ่งเวลาในการทากิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน สร้าง
วัฒนธรรมความประพฤติที่ดีให้กับรุ่นพี่ หรือเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง ปลูกจิตสานึกของนักศึกษาให้ตระหนักใน
คุณค่าของมรดกของชาติ
ในการควบคุม ดูแล ให้คาปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี และได้ระบุบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยในปีการศึกษา 2561
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้ งที่ 1/2561
วาระที่ 4.6 และครั้งที่ 5/2561
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
มีการนาระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นัก ศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี พบว่า
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1. ระบบการเข้าพบอาจารย์ที่ ปรึกษาไม่เ ป็นไปตามตารางเวลาที่ กาหนดเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจ อื่น
นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าพบนักศึกษาตามตาราง
2. การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนยังได้ผลดี เช่น กรณีการตั้งครรภ์ระหว่างศึกษา ฯลฯ
- อาจารย์ประพั ฒน์พงศ์ ปรีชา อาจารย์ที่ปรึก ษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แจ้งว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ไม่ดีสาหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้
- อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แจ้งว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มี
ปัญหามีปัญหานักศึกษาจะพักการเรียนเนื่องจากต้องช่วยเหลือทางบ้าน
- อาจารย์นันท์ภัสร์ เพ็ชรพงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แจ้งว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีผล
การเรียนที่ไม่ดีสาหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้
- อาจารย์ชไมพร ไทยดารงเดช อาจารย์ที่ปรึก ษานักศึก ษาชั้นปีที่ 4 ได้แจ้งว่านัก ศึกษาชั้นปีที่ 4 มี
ปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในระหว่างการศึกษาผลการเรียนที่ไม่ดีสาหรับบางคน ขาดเรียน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบ
การศึกษาได้ และกรณีนายอนุภาพ เคหบาล ได้เกรดเฉลี่ย 1.60
สารวจความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลัก สูตรประจาปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การให้คาปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบสารวจ
ทั้งสิ้น 35 คนพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดั บปริญญา
ตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 ซึ่งจาแนกเป็นรายละเอียด
1. ขั้นตอน วิธีการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.90
2. การได้รบั คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.95
3. การได้รบั คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 3.91
4. การได้รบั บริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.70
5. การได้รบั บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.71
6. การได้รบั บริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72
7. การได้รบั บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน ค่าเฉลี่ย ได้ 3.71
8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72
9. ท่านได้รับบริการให้คาปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.11
10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้คาปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.37
11. ท่านรู้สกึ ประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องสาหรับให้บริการคาปรึกษาแก่นักศึกษาในระดับใด
ค่าเฉลี่ยได้ 4.31
12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ
ค่าเฉลี่ยได้ 4.11
13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและนอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ย
ได้ 4.21
14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.06
15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.13
16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนกแนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้
4.33
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่
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ผลการดาเนินงาน

4.1
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประการแรก การดูแลคาปรึกษาทางวิชาการ และการแนะแนวแก่นักศึกษา ยังขาดการมีส่วนร่วม
จากส่วนกลางของมหาวิท ยาลัย กองกิ จ การนัก ศึก ษาของคณะศิล ปศาสตร์และวิท ยาศาสตร์ และกองพัฒ นา
นัก ศึก ษา มหาวิท ยาลัยควรเข้ามามี ส่วนร่วมในการให้คาปรึก ษาและแนะแนวการศึกษาแก่ นัก ศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ อาทิ การมีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง
ประการที่สอง กรณีอนุภาพ เคหาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม กากับดูแลอย่างใกล้ชิด
โดยนัดอนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่
4.1
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
มีผลการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
โดย
1. กาหนดให้การเข้าอาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็นไปตามตารางเวลาที่กาหนด
2. ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนกากับดูแลนักศึกษาและให้คาแนะนาในการเรียนและการปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนแก่ นัก ศึกษาในชั่วโมงที่อ าจารย์ท่านนั้นเป็นผู้ส อน และกาหนดให้นัก ศึกษาที่ มีผลการเรียนที่ไม่ ดีเ ข้าฟังคา
บรรยายซึ่งทาการถ่ายทอดมาจากสานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม
3. มอบ อาจารย์สุร ศัก ดิ์ แสนพรหม ทาหน้าที่ การกากับ ติดตามให้อาจารย์ที่ ปรึกษาให้คาแนะนา และ
คาปรึกษาแก่นัก ศึกษาทั้ง ในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ หรือ
นักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้ องพักอาจารย์ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้
ทราบ การกากับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูล ประวัติการให้คาปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาไว้เ พื่อร่วมกัน พิจารณาในวาระการประชุม เพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแล ให้
คาปรึกษาแก่นักศึกษา
4. ส่วนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์ในระหว่างการเรียนนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษากากับติดตามอย่างใกล้ชิด และมอบ อ.
เจษฎา ไชยตา นาเรื่อ งดัง กล่ าวเข้าสู่ห ารือกั บ ผู้บ ริห ารเพื่อ ให้ก องกิ จ การนั ก ศึก ษาของคณะศิล ปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์จัดโครงการสนับสนุน
5. ใช้ช่องทางอื่นในการขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ เช่นการโทรศัพท์ การสื่อสารผ่านไลน์ หรือ facebook
เป็นต้น และได้มอบมายให้ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสร้างกลุ่มสาหรับติดต่อกับนักศึกษา และประสานงานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ ให้สร้างกลุ่มไลน์ และกลุ่มใน facebook
6. ควรให้ผู้ปกครองเข้ามารับทราบปัญหาของนักศึกษาและมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลนักศึกษาตั้งแต่ระยะ
เริ่มต้น และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 วาระที่
4.1
พบจากผล สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2561 ภาคการเรียน
ที่ 2 พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การให้คาปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบ
สารวจทั้งสิ้น 35 คนพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 ซึ่งจาแนกเป็นรายละเอียด (ใส่ในรายงานการประชุมครั้ง )
1. ขั้นตอน วิธีการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.91
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2. การได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.96
3. การได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 3.92
4. การได้รับ บริก ารจากสื่อ ประชาสัมพันธ์ และข้อมู ลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เว็บ ไซต์ 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. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.73
9. ท่านได้รับบริการให้คาปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.12
10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้คาปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.38
11. ท่ านรู้สึก ประทับ ใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องส าหรับ ให้บริก ารคาปรึก ษาแก่นัก ศึก ษาในระดับ ใด
ค่าเฉลี่ยได้ 4.32
12. ท่ านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา 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 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม กากับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนัด
อนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.95 แต่ต้องเรียนชั้นปีที่ 5 เนื่องจากเกรด
เฉลี่ยไม่ถึง 2.00 และสอบตกวิชาในชั้นที่ 2
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วาระที่
4.1
3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไก โดยมี
ลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. สารวจกิจกรรมความต้องการ
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจความต้องของนักศึกษา
1.2 สารวจความต้องการของนักศึกษาโดยกาหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.3 เขียนโครงการ
1.4 เสนอโครงการ
1.4 ดาเนินโครงการ
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1.6 สรุปเพื่อให้ทราบความต้องการของนักศึกษา
2. จัดทาแผนงานพัฒนานักศึกษา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผน
2.2 ประชุมจัดทาแผนงานให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21
2.3 เขียนแผนงานโครงการ
2.4 เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อกาหนดไวในแผนราชการประจาปี
3. ดาเนินงานตามแผน
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.2 เขียนโครงงานตามแผน
3.3 ปฏิบัติงาน
3.4 ติดตามและประเมินผลระหว่างการปฏิบัตงิ าน
3.5 พัฒนาปรับปรุง
3.6 รายงานผล
4. รายงานผลการดาเนินงาน
4.1 คณะกรรมการดาเนินงานจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
4.2 คณะกรรมการประชุมและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพร้อม ทัง้ เสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง
5. ประเมินแผนงาน
5.1 ประชุมประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน
5.2 นาผลการประเมินไปปรับใช้
5.3 ประเมินผลที่ได้จากการปรับปรุง
5.4 สรุปโครงการที่ได้ผลต่อนักศึกษาเป็นรูปธรรมทีช่ ัดเจน
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่
4.1
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
ประการแรก ในปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามระบบและกลไก มีกระบวนการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประชุมวางแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา
โดยเฉพาะ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 เช่น จัดทากิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ทางด้าน ICT โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ดูงานศาลในวันรพี
โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ในช่วงบ่าย วิทยากรคือ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
นครพนม มาบรรยายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการฟ้องคดีในศาลยุติธรรม และด้านการใช้ชีวิตในการ
เป็ นนั ก เรีย นกฎหมายและคุณ ลัก ษณะของนั ก กฎหมาย ผู้พิ พากษาศาลจั ง หวัด นครพนม มาบรรยายในด้ า น
ภาษาอังกฤษ และด้านการใช้ภาษาไทยในกฎหมาย และนักศึกษาแรกเข้า มีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็น
นักกฎหมายเพิ่มขึ้น โดยผลผลสอบเฉลี่ย pretest ผลสอบ posttest ทางด้านคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย ดี
ขึ้นจาก จากในปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้คะแนนค่าเฉลี่ย 4.16 เป็น 4.17 ในปีการศึก ษา 2561 และผลสอบเฉลี่ย
pretest ผลสอบ posttest ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ ดีขึ้นจาก 5.2 คะแนน 10.3 คะแนน
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จาก 10 คะแนน
ประการที่สอง สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายที่สานักงานศาลยุติธรรม
ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วาระที่
4.1
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประการแรก เมื่ อ พิ จ ารณารายวิ ชาการศึ ก ษาทั่ ว ไปจะพบว่ า 30005103 วิช าการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ 30002102 วิชาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 30002103 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 30002101
ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสาร 30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน ซึ่ง วิชาเหล่ านั้นเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสามารถตอบสนองการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความซ้าซ้อนกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาจจะไม่มีความจาเป็นในการจัด
โครงการในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของสาขาวิชา และหากมีความจาเป็น
จะต้องจัดโครงการพั ฒนาศักยภาพนัก ศึก ษาเสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนกลางควรจัดท า
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณการกับรายวิชาการศึกษา
ทั่วไปได้จะเป็นการดี ในช่วงเวลาวันพุธตอนบ่ายซึ่งเป็นคาบกิจกรรมอยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาความต้องการในการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน และหากจัดรวมกันทุกหลักสูตร
แล้วจะค่อนข้างหาเวลาลาบาก และหาคนรับผิดชอบค่อนข้างยาก
ประการที่สอง การเตรียมนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างกะทันหัน แม้นักศึกษาสาขา
นิติศาสตร์จ ะประสบความส าเร็จ ได้รั บ รางวัล ที่ 4 ของระดับ ประเทศ ในการแข่ง ขัน ที่ ส านัก งานศาลยุติธรรม
กรุงเทพมหานคร
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลัก สูตรและอาจารย์ สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561
วาระที่ 4.5
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประการแรก ปีที่แล้วได้มีการหารือกับผูบ้ ริหารในประเด็นดังกล่าวแล้ว และผู้บริหารคณะได้แจ้งว่าได้
มีการหารือกับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปถึงประเด็นดังกล่าว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและรับเอาแนวคิดไป
นาเสนอ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งทาให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการดาเนินนโยบาย
ประการที่สอง หากทางกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ดาเนินการให้แล้ว ทางกองกิจการนักศึกษา
ของคณะควรดาเนินการในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของสาขาวิชา
ประการที่สาม ในการเตรียมนักศึกษาเพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในปีถัดไป ควรมีการเตรียม
นักศึกษาล่วงหน้าพอสมควรและมีกระบวนการที่ชัดเจน
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วาระที่
4.5

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตารางที่ 3.2 จานวนการคงอยู่และสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ปีการศึกษา

จานวน
รับเข้า

2556
2557
2558
2559
2560
2561

26
49
35
40
37
24

จานวนสาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร
2559
2560
2561
18
31
31
27
27
27
40
34
29
37
33
24

จานวนที่ลาออก คัดชื่อออก
รวมเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่
ประเมิน
8
18
0
11
4
0

หมายเหตุ กรณีหลักสูตรเทียบโอน/หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ต้องเพิม่ ตาม
3.3-1 อัตราการสาเร็จ
การการศึกษา

3.3-2 อัตราการคงอยู่

3.3-3 ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา

จานวนปีที่ศึกษา
อัตราการสาเร็จการศึกษา
การศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 30 คน จากจานวน
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
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
มีการนาระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พบว่า
1. ระบบการเข้ า พบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตามตารางเวลาที่ ก าหนด
เนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจอื่น นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าพบนักศึกษาตามตาราง
2. การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนยังได้ผลดี เช่น กรณีการตั้งครรภ์ระหว่าง
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ศึกษา ฯลฯ
- อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้
แจ้งว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี ปัญหาเรื่องผลการเรียนที่ ไม่ดีสาหรับบางคน ซึ่งส่ง ผลให้
อาจจะไม่จบการศึกษาได้
- อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ อาจารย์ที่ปรึก ษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้
แจ้ง ว่า นัก ศึก ษาชั้นปีที่ 2 มี ปัญ หามี ปัญ หานัก ศึก ษาจะพัก การเรียนเนื่องจากต้อ ง
ช่วยเหลือทางบ้าน
- อาจารย์นันท์ ภัสร์ เพ็ชรพงษ์ อาจารย์ที่ ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้
แจ้งว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนที่ไม่ดีสาหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบ
การศึกษาได้
- อาจารย์ชไมพร ไทยดารงเดช อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้
แจ้งว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในระหว่างการศึกษาผลการเรียนที่
ไม่ดีสาหรับบางคน ขาดเรียน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้ และกรณีนายอนุ
ภาพ เคหบาล ได้เกรดเฉลี่ย 1.60
สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจาปีการศึกษา
2561 ภาคการศึก ษาที่ 1 พบว่า จากการประเมิ น ผลความพึง พอใจต่อ “การให้
คาปรึ ก ษาของอาจารย์ ใ นหลั ก สู ต ร” จากผู้ ต อบแบบส ารวจทั้ ง สิ้ น 35 คนพบว่ า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 ซึ่งจาแนกเป็นรายละเอียด
1. ขั้นตอน วิธีการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.90
2. การได้รบั คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.95
3. การได้รบั คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว
3.91
4. การได้รบั บริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.70
5. การได้รบั บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.71
6. การได้รบั บริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวด
ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72
7. การได้รบั บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน
ค่าเฉลี่ย ได้ 3.71
8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72
9. ท่านได้รับบริการให้คาปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับใด
ค่าเฉลี่ยได้ 4.11
10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้คาปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนใน
ระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.37
11. ท่านรู้สกึ ประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องสาหรับให้บริการคาปรึกษา
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แก่นักศึกษาในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.31
12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ,
แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ ค่าเฉลี่ยได้ 4.11
13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและ
นอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.21
14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงกว่า
ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.06
15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงกว่าปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยได้ 4.13
16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนก
แนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.33
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริห ารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 4.1
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประการแรก การดูแลคาปรึกษาทางวิชาการ และการแนะแนวแก่
นักศึกษา ยังขาดการมีส่วนร่วมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา
ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยควรเข้า
มามีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์
อาทิ การมีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยตรง
ประการที่สอง กรณีอนุภาพ เคหาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มอบ อ.สุรศักดิ์ แสน
พรหม กากับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนัดอนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 4/2561 วาระที่ 4.1
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผล ทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ
มีผลการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/
กระบวนการ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดย
1. กาหนดให้การเข้าอาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็นไปตามตารางเวลาที่กาหนด
2. ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนกากับดูแลนักศึกษาและให้คาแนะนาในการ
เรียนและการปรับตัวเข้ากับเพื่อนแก่นักศึก ษาในชั่วโมงที่อาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้สอน
และกาหนดให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีเข้าฟังคาบรรยายซึ่งทาการถ่ายทอดมา
จากสานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพิ่มเติม
3. มอบ อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม ทาหน้าที่การกากับ ติดตามให้อาจารย์ที่
ปรึกษาให้คาแนะนา และคาปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ หรือนักศึกษาสามารถขอคาปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามตารางที่ อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้ทราบ
การก ากั บ และติดตามให้อ าจารย์ที่ ป รึก ษาจัดเก็ บ ข้อมู ล ประวัติก ารให้คาปรึก ษา
ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้คาปรึกษาไว้เพื่อร่วมกัน พิจารณาในวาระ
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การประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแล ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
4. ส่วนนัก ศึกษาที่ตั้ง ครรภ์ในระหว่างการเรียนนั้นให้อาจารย์ที่ป รึกษากากั บ
ติดตามอย่างใกล้ชิด และมอบ อ.เจษฎา ไชยตา นาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่หารือกับผู้บริหาร
เพื่อให้กองกิจการนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการสนับสนุน
5. ใช้ช่อ งทางอื่นในการขอรับ คาปรึก ษาจากอาจารย์ เช่นการโทรศัพท์ การ
สื่อสารผ่านไลน์ หรือ facebook เป็นต้น และได้มอบมายให้ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาสร้างกลุ่มสาหรับติดต่อกั บนักศึก ษา และประสานงานกับ อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์นิเทศ ให้สร้างกลุ่มไลน์ และกลุ่มใน facebook
6. ควรให้ผู้ป กครองเข้ามารับ ทราบปัญหาของนัก ศึก ษาและมี ส่วนร่วมในการ
วางแผนดูแลนักศึกษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
ปรากฏตามรายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ส าขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 วาระที่ 4.1
พบจากผล สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจาปี
การศึกษา 2561 ภาคการเรียนที่ 2 พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การ
ให้คาปรึก ษาของอาจารย์ในหลัก สูตร” จากผู้ตอบแบบส ารวจทั้ ง สิ้น 35 คนพบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 ซึ่งจาแนกเป็นรายละเอียด
(ใส่ในรายงานการประชุมครั้ง )
1. ขั้นตอน วิธีก ารให้คาปรึก ษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.91
2. การได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.96
3. การได้รับ คาแนะนาจากอาจารย์ที่ ป รึก ษาในด้านการแก้ ไขปัญ หาส่วนตัว
3.92
4. การได้ รั บ บริก ารจากสื่อ ประชาสั ม พัน ธ์ และข้ อ มู ล ข่า วสารต่ าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.71
5. การได้รับบริการข้อมูลที่ เกี่ยวกับ ทุนการศึกษาและกองทุ นเงินให้กู้ยืม เพื่อ
การศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72
6. การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเ ศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวด
ต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.73
7. การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน
ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72
8. การจัดกิ จกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.73
9. ท่ านได้รับ บริการให้คาปรึก ษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับ ใด
ค่าเฉลี่ยได้ 4.12
10. ท่ านได้รับบริก ารแนะแนวให้คาปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนใน
ระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.38
11. ท่านรู้สึกประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องสาหรับให้บริการคาปรึกษา
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. ท่ า นได้ รับ บริก ารข่ าวสารด้ านแหล่ง ทุ นการศึก ษาต่อ ในระดับ ที่ สูง กว่ า
ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.07
15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดั บที่สูงกว่าปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยได้ 4.14
16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนก
แนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.34
แต่กรณีก รณีอนุภาพ เคหาบาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่ง อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม
กากับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยนัดอนุภาพ เคหบาล มาสอนเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เกรด
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1.95 แต่ต้องเรียนชั้นปีที่ 5 เนื่องจากเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 และสอบ
ตกวิชาในชั้นที่ 2
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 4.1
1. ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทางวิช าการและการแนะแนวการใช้ ชี วิ ต แก่
นักศึกษา
2. การได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ
3. การได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว
4. การได้ รั บ บริ ก ารจากสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ และข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์)
5. การได้ รับ บริ ก ารข้ อ มูล ที่ เ กี่ ยวกั บ ทุน การศึ ก ษาและกองทุ น เงิน ให้ กู้ยื ม เพื่ อ
การศึกษา
6. การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดต่าง ๆ
7. การได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน
8. การจัด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้อ มเพื่ อ การท างานเมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาแก่
นักศึกษา
9. ท่านได้รับบริการให้คาปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการ
10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้คาปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียน
11. ท่านรู้สึกประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องสาหรับให้บริการคาปรึกษาแก่
นักศึกษา
12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ,
แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ
13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและนอก
เวลา)
14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน
15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน
16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนกแนะ
แนวในระดับใด
รวม

ตารางที่ 3.3 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)

1/2561
3.90

2/2561
3.91

3.95
3.91
3.70

3.96
3.92
3.71

3.71

3.72

3.72
3.71
3.72

3.73
3.72
3.73

4.11
4.37
4.31

4.12
4.38
4.32

4.11

4.12

4.21

4.22

4.06
4.13
4.33

4.07
4.14
4.34

3.99

4.00
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วันที่สารวจ.........................
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูป้ ระกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อปุ สมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จานวน
29
25
25

ร้อยละ

24

82.75

1

3.44

86.20

การวิเคราะห์ผลที่ได้
มีผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จานวน 29 คน

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
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ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5)
ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2561
รหัส ชื่อวิชา
30101201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30101201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30003102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
30003102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตฯ
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตฯ
30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย
30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย
30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
30111206 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
30111206 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา
30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและ
สัญญา
30001103 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
30004105 คุณธรรม จริยธรรม และภาวะ
ผู้นา
30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี้
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
30111216 กฎหมายทรัพย์สิน
30005102 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30004101 อาเซียนศึกษา
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
30111203 กฎหมายอาญา 2
30111204 พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมฯ
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
30111210 เอกเทศสัญญา 1
30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์สิน
30111228 รัฐธรรมนูญ
30111211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
30111213 กฎหมายลักษณะประกันภัย
30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน

ภาค/
ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด
I

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
23
23
5
1
5
1
23
22

A

B+

B

C+

C D+ D

F

0
0
0
1

2
0
1
5

3
0
0
4

10
0
0
3

8
1
0
5

0
0
0
4

0
0
0
0

0
0
0
1

0
0
0
0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

14

3

3

0

2

1

0

0

0

23

23

1
1
0
1
5
0

0
3
0
0
1
0

0
2
0
0
1
0

1
7
0
0
0
0

0
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รหัส ชื่อวิชา
30111217 กฎหมายครอบครัว
30111219 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
1
30111229 กฎหมายปกครอง
30111218 กฎหมายมรดก
30111228 รัฐธรรมนูญ
30111220 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
2
30111221 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1
30111224 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง
30111230 กฎหมายภาษีอากร
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
30111222กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
2
30111226 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล
30111229 กฎหมายปกครอง
30111231 กฎหมายล้มละลาย
30111233 กฎหมายแรงงาน
30111234 ศาลจาลองฯ
30111321 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
30111223 กฎหมายลักษณะพยาน
30111235 กฎหมายอาเซียน
30111311 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่
30111322 กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
30111324 กฎหมายการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
30111312 กฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
30111220 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
2

ภาค/
ปีการศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C D+ D

F

1/2561

1

0

2

0

2

13

8

3

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
0 29
26

1/2561

1

0

0

0

3

10

6

9

0

29

20

1/2561
2/2561
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1
2
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0
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0
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0
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4
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ตารางที่ 4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
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ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1-1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ หลักสูตรที่ทันสมัย และมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ระบบกลไก/กระบวนการ
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร
การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
1.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร
1.2 ดาเนินการวิจัยการใช้หลักสูตร
1.3 ติดตามบัณฑิตเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร
1.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1.1-1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร / สาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างหลักสูตร
2.2 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน
2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน เพื่อทบทวนสาระในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการแก้ไขสาระในรายวิชาและปรับเปลี่ยนอาจารย์ผสู้ อนตามมติที่
ประชุม
2.5 จัดทาร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณา
3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง
3.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ วิพากษ์หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา
5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
5.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นต่อไป
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการพิจารณา
6.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นต่อไป
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจาสภามหาวิทยาลัยนครพนม
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พิจารณา
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
7.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นต่อไป
8. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
8.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
8.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นต่อไป
9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน
9.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร
9.2 ประซาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website, Facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ
10. นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนนาข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับแนวทางการนาเสนอหลักสูตรทีผ่ ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน
11. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน
11.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร
11.2 สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสาระในรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
11.3 สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสาระในรายวิชาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
11.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลัก สูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัย
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระ
ที่ 4.1
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า
ประการแรก สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ดาเนินการปรับรายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคลลและทรัพย์สิน และ
รายวิชารัฐธรรมนูญ รายวิชากฎหมายอาญา และรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความสอดคล้องกฎหมาย
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.1
ประการที่ ส อง ผลการดาเนินงานปรับ ปรุง หลัก สูตรให้มี ความทั นสมั ยตามความก้ าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชา ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 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 ในการประชุม ครั้ งที่ 8/2561 วันที่ 22 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2560
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 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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ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม สภามหาวิทยาลัยนครพนมครั้ง 4/2561 ร่างหลัก สูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ปรับปรุง 2561) และรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้ง ที่
7/2561 วาระที่ 4.8
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประการที่หนึ่ง เมื่อพิจารณาขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมจะพบว่า มี
ขั้นตอนจานวนมากและใช้ระยะเวลานาน ทาให้การขออนุมัติหลักสูตรใช้ระยะเวลาถึง 1 ปีครึ่ง ขั้นตอนการขออนุมัติ
หลัก สูตรของมหาวิท ยาลัยอื่นมั กจะใช้ร ะยะเวลาไม่ เกิ น 6 เดือน สาเหตุเนื่องมาจากมีก ารเปลี่ยนแปลงรูป แบบ
หลัก สูตรอยู่ตลอดเวลา ส่ง ผลให้ในการจัดท าร่างหลัก สูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องมีก ารแก้ ไขรูปแบบหลัก สูตรอยู่
ตลอดเวลา
ประการที่สอง ในเรื่องของรูปแบบนั้นมหาวิทยาลัยนครพนมควรมีการจัดทาวงรอบของรูปแบบหลักสูตร
อาทิ รูปแบบนี้ควรใช้ 1 ปี แล้วจึงนามาปรับปรุงรูปแบบหลักสูตร
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561
วาระที่ 4.8
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ได้นาเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้ว และผู้บริหารของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับที่นาเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมมีมติรับทราบ
และรอฟังผลการหารือ
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8/2561
วาระที่ 4.10
5.1-2 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชามีเนื้อหาสาระทีท่ ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
ระบบกลไก/กระบวนการ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
1.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
1.2 ดาเนินการวิจัยการใช้หลักสูตร
1.3 ติดตามบัณฑิตเพื่อสารวจความพิงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต และสารวจความคิดเห็นของบัณฑิตทีม่ ีต่อหลักสูตร
1.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.1- 1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการร่างการปรับปรุงหลักสูตร/สาระวิชา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
2.2 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน
2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนทาอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการแก้จดุ ดาอธิบายรายวิชาและปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่ประชุม
3. นาเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา
3.1 คุณสมบัติของผูท้ รงคุณวุฒิ
3.2 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
3.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต
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4. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา
4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระของรายวิชา
4.2 จัดทาร่างหลักสูตรและ สมอ.08
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียน
การสอน
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
6.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
6.2 สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคาอธิบายรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
6.3 สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับคาอธิบายรายวิชาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
6.4 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทาสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
8. นาเสนอต่อคณะฯ และเพื่อให้คณะฯ นาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ทุกรายวิชาในเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2561 และภาคการศึกษาที่ 2/2561 มีการปรับเนื้อหาตาม
กฎหมายใหม่และยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
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
ประการที่ สอง นอกจากวิธีการสอนแบบบรรยายแล้ว อาจารย์ผู้สอน อาจารย์กาหนดให้นักศึกษาไปท า
รายงานประกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย
ประการที่สาม การจัดทาสาระของรายวิชายังขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ดังนั้น ในการจัดทาสาระของ
รายวิชาควรมีการสอบถามหรือทาการสนทนากลุ่มนักศึกษาที่จะเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพือ่ ประกอบการจัดทา มคอ
3
ประการที่สี่ ในการจัดทาสาระของรายวิชาควรมีการสอบถามหรือทาการสนทนากลุ่มนักศึกษาที่จะเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทา มคอ 3
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วาระที่
3.1
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ในการปรับปรุงสาระรายวิชาที่ทาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 มีตัวแทนนักศึกษาเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสาระในรายวิชาที่จะทาการเรียนการสอน และทุกรายวิชามีการยกกรณีศึกษา
ตามคาพิพากษาฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา
ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2561 วาระที่
4.2 และ มคอ.3
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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5.2-1 การกาหนดผู้สอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชาในวิชาแกนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ทาการเรียนการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชาได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับรายวิชาที่ทาการ
เรียนการสอน
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในการวางระบบผูส้ อนและ การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการจัดการ
เรียนการสอน มีระบบกลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาแผนการเรียนการสอน มคอ.2 มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมด้วย
1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา
1.3 จัดทาการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา
2. กาหนดอาจารย์ผสู้ อน
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากาหนดคุณสมบัติของผูส้ อน และกาหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ประจารายวิชา
2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน
3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม
4. ผู้สอนการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน และเสนอต่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิ จารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ตาม
มคอ. 2
5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุ ก
รายวิชารวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มอค.3
6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มคอ.3
6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัย
นครพนม
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ มคอ.3
7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน กากับติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
7.2 ประชุม หารือ เรื่อ งผลการประเมิ นที่ ได้จ ากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิท ยาลั ย
นครพนม
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8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกาหนดผู้สอนตามผลการประเมิน
8.1 นาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
8.2 จัดทาการปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการกาหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
กาหนดผู้สอน
9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี
10. มี แนวทางการปฏิบัติที่ ดีของกระบวนการก าหนดผู้ส อน การก ากั บ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
10.1 คณะกรรมการบริห ารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการก าหนดผู้สอน การก ากั บ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3
10.2 นาผลที่ได้จากการประชุมไปกาหนดแนวปฏิบัติ
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 และครั้งที่
5/2561
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ทุ ก รายวิชาที่ จัดการเรียนการสอนในหลัก สูตรนิติศาสตรบัณฑิ ตถูกสอนโดยอาจารย์ที่ ซึ่งมี คุณวุฒิ
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทางานในด้าน
กฎหมายนั้น และมีการเชิญ อาจารย์รัฐวุฒิ เจาลา อาจารย์คณะการจัดการซึ่งสาเร็จการศึกษาทางด้าน INCOTERM
จากประเทศออสเตรเลีย มาสอนร่วมกับ อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม ในรายวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 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 ควรให้อาจารย์ที่ไม่ ได้จบนิติศาสตรบัณฑิตเข้าเป็นผู้ส อนร่วมด้วยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิ ตเป็น
แนวความคิดที่ดี เนื่องจากจะได้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.2
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเชิญ เจ้าหน้าที่ของสานักงานสรรพากรเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม มาสอนในส่วน
อาจารย์ที่ไม่ได้จบนิติศาสตรบัณฑิตเข้าเป็นผู้สอนร่วมด้วยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 1/2561 ใน
รายวิชากฎหมายภาษีอากร ร่วมกับ อาจารย์ สุรศักดิ์ แสนพรหม พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านความคิด
และความเข้าใจทางด้านกฎหมายที่ดีขึ้น
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.2

5.2-2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
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การสอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชาแกนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีการส่งมคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และมีการปรับปรุง มคอ.3 ให้
ทันสมัยโดยสอดแทรกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ และมีการส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดเทอมไม่น้อยกว่า 1
เดือน
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มกี ารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบกลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาแผนการเรียนการสอน (มคอ. 2) มา
พิจารณาแผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมด้วย
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา
1.3 จัดทาการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา
2. กาหนดอาจารย์ผสู้ อน
2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากาหนดคุณสมบัติของผูส้ อน และกาหนดรายชื่ออาจารย์
ผู้สอนประจารายวิชา
2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม
4. ผู้สอนการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน และเสนอต่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ซึง่ รายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2
5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
6. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มอค.3
6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มคอ.3
6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยนครพนม
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการกาหนดผูส้ อน กากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน กากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
7.2 ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
นครพนม
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8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกาหนดผู้สอนตามผลการประเมิน
8.1 นาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
8.2 จัดทาการปรับปรุงกระบวนการกาหนดผูส้ อน
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการกาหนดผูส้ อนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
กาหนดผูส้ อน
9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี
10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
แผนการเรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
10.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรือ่ ง ระบบการกาหนดผูส้ อน
การกากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3
10.2 นาผลที่ได้จากการประชุมไปกาหนดแนวปฏิบัติ
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.1
และ 5/2561 วาระที่ 4.1
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ตามที่ ก าหนดให้อ าจารย์ ผู้รับ ผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาภาคการศึก ษาที่ 1/2561 และ
2/2561 ในหลัก สูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องส่งร่าง มคอ 3 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 1 ธันวาคม
2561 นั้น ปรากฏว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนได้ส่งร่าง มคอ 3 ภายในกาหนดเวลาและทุกรายวิชา
แกนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงสาระในรายวิชาให้มีความทันสมัยโดยสอดแทรกกรณีศึกษาตามคา
พิพากษาศาลฎีกาใหม่เข้าใน มคอ 3
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.1
และ 5/2561 วาระที่ 4.1
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ที่ ประชุมมี ความเห็นว่า ในการจัดทาสาระของรายวิชาควรมี การสอบถามหรือท าการสนทนากลุ่ม
นักศึกษาที่จะเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทา มคอ 3
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 3.1
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า มีการปรับปรุงกลไกในการจัดทา มคอ 3 โดยในการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ 3 ในภาคการศึกษา
2/2561 มีการเชิญนายชนะชัย โพธิสาราช และนายภูบดินทร์ งิ้วสีดา ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณา มคอ 3
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.2

5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
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และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ มีอย่างน้อย 2 รายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดตาม สกอ.
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบกลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. อาจารย์ป ระจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาแผนการเรียนการสอน (มคอ. 2) มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมด้วย
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา
1.3 จัดทาการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา
2. กาหนดอาจารย์ผสู้ อน
2.1 คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร พิจารณากาหนดคุณสมบัติของผู้สอน และกาหนดรายชื่ออาจาร ย์ผู้สอน
ประจารายวิชา
2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผสู้ อนแต่ละรายวิชา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน
3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม
4. ผู้สอนการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน และเสนอต่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2
5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชารวมทั้ง
รายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกั บการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
6. อาจารย์ผสู้ อนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มคอ.3
6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มคอ.3
6.2 นัก ศึก ษาประเมิ นความพึ ง พอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิท ยาลัย
นครพนม
7. คณะกรรมการบริห ารหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน กากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
7.2 ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม
8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกาหนดผู้สอนตามผลการประเมิน
8.1 นาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

48
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
8.2 จัดทาการปรับปรุงกระบวนการกาหนดผู้สอน
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการกาหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
9.1 อาจารย์มีก ารประชุมคณะกรรมการบริหารหลัก สูตรเพื่อรายงานผลการพัฒ นาปรับปรุง กระบวนการ
กาหนดผู้สอน
9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี
10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการกาหนดผู้สอน การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการ
เรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์
10.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการกาหนดผู้ สอน การ
กากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3
10.2 นาผลที่ได้จากการประชุมไปกาหนดแนวปฏิบัติ
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่
4.1
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ได้มีการดาเนินโครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับ การเรียนการสอน วิจัย และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม (ระยะที่ 3) โดยบูรณาการกับรายวิชามหาชนเบื้องต้น ซึ่งเป็นรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
รายวิชากฎหมายอาญา 1 และรายวิชากฎหมายอาญา 2 ซึ่งเป็นรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งเป็นรายวิชาสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชากฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายวิชา
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ร่วมบริการวิชาการโดยการบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิดในเรื่องการลักวัตถุโบราณ
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 4.6
มคอ.3 รายวิชากฎหมายอาญา 1, มคอ.3 รายวิชากฎหมายอาญา 2 ,มคอ. 3 รายวิชามหาชนเบื้องต้น มคอ .3
รายวิชาทรัพย์สินทางปัญญา มคอ.3 รายวิชากฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นรายวิชาสาหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 และรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับการเรีย นการสอน วิจัย และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดทาแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า การดาเนินโครงการบริก ารวิชาการซึ่ง บูร ณาการกั บ การเรียนการสอน วิ จั ย และการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
1. ควรกระทาในภาพรวมของคณะหรือมหาวิทยาลัยโดยมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานอาจารย์ในหลักสูตร
2. การบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับวิชานิติปรัชญาในเรื่องของลาดับชั้นทางสังคม เนื่องจาก
เนื้อหาในรายวิชาในหลักสูตรกฎหมายส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเป็นวิชาชีพสูงและมีลักษณะเฉพาะตัว การบูรณาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมควรบูรณาการกับวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม หรือวิชาที่เกี่ยวกับ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงจะค่อนข้างง่ายกว่า
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 4.6
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
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พบว่า ได้มี การนาเรื่องดัง กล่าวเข้าหารือกับ ผู้บ ริห ารของคณะฯ ผู้บ ริห ารของคณะฯ ได้รับทราบและจะ
ดาเนินการหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อดาเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสม
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 4.9
ตัวบ่งชี้
อธิบายกระบวนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3-1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชา 41 วิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีนักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และผลการประเมินเป็นไปตาม
ศักยภาพ ทุกรายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดดา
ระบบกลไก/กระบวนการ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
2.1 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกาหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน
2.2 สร้างเครื่องมือเพือ่ ในการประเมินคุณภาพ
2.3 ประชุม อาจารย์และผู้แทนนัก ศึก ษาเพื่อวิพากษ์เกณฑ์ วิธีก ารประเมิน และเครื่องมื อในการประเมิ น
คุณภาพเพื่อนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้
3. ดาเนินการตามกระบวนการทีก่ าหนดและรายงานผลการประเมิน
3.1 ผู้รับผิดขอบดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 สรุปผลการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 นาเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. คณะกรรมการประเมินผลกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
4.1 พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ติดตาม ตรวจสอบ
4.2 ประชุมหารือเรื่องผลการประเมินที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบประเมิน
4.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินข้อมูลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
5. คณะกรรมการหลักสูตรนาผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้
5.1 นาผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร
5.2 จัดทาการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
6. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรม
6.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพือ่ รายงานผลจากการเก็บข้อมูลตามแบบประเมินการ
เรียนรู้ตามกรอบ TQF
6.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.8
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีนาระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร มีการ
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ดาเนินการตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้ โดยอาจารย์ประจาหลัก สูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องของ
เครื่ อ งมื อ และผู้ เ ชี่ ย วชาญ ที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น กั บ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีทั้งหมด 6 ด้าน ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้ชี้แจงให้อาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้สอนทุก
ท่านได้ดาเนินการชี้แจงแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 และให้มีรายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน แบบประเมิ นคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
2. ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินรายงานต่าง ๆ เป็นต้น
3. ด้านทักษะทางปัญญา เช่น แบบประเมินการอภิปราย แบบประเมินรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นต้น
4. ด้านทักษะความสัม พันธ์ร ะหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ เช่น แบบประเมินการทางานเป็น ทีม แบบ
ประเมินกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เ ทคโนโลยีส ารสารเทศ เช่น แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน, แบบประเมินการนาเสนอบทความทางวิชาการ เป็นต้น
6. ด้านทักษะการปฏิบัติ
มี ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการประเมิ น ผลการเรียนรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ง ชาติ
พิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 พร้อมรายงานทวนสอบรายวิชา กรรมการทวนสอบรายวิชาของ
หลักสูตร เพื่อพิจารณาความผิดปกติของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
มีการประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมิ นจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ทั้ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติม าประชุม เพื่ อพิจ ารณาในการประชุมคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร พบว่า การ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบมีบางข้อวัดไม่ตรงตามแผนการเรียน มคอ.3
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.4
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
ตาม Improvement Plan การประเมินผู้เรียนควรมีการประเมินอย่างหลากหลาย และมีการประเมินตาม
สภาพจริง แต่ในการวัดผลของสานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความนั้นมักจะกาหนดให้การ
วัดผลกระทาในรูปแบบของข้อสอบเขียนไม่ควรมีข้อสอบที่ที่เป็นตัวเลือก หากทางสาขาวิชาทาการประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบตัวเลือก รายงาน หรือการให้นักศึกษาออกมารายงานหน้าชั้น อาจส่งผลกระทบต่อการขอการรับรองจาก
สานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความได้
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.4
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ
พบว่า ให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการวัดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ ง 6 ด้านในบางวิชาที่มิใช่เป็นวิชากฎหมายโดยแท้ ให้มีการทารายงาน เช่น วิชากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.4
5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนผ่านการมาประเมินทุกรายวิชา
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ระบบกลไก/กระบวนการ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีระบบกลไก ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.1 แต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบประเมิ นผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาเป็น
ประธานและอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นกรรมการ
2. กาหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่าง ๆ
2.1 คณะกรรมการประชุมเพื่อกาหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่าง ๆ
3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์
3.1 คณะกรรมการร่วมประชุมวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้
3.2 ตรวจสอบวิธีประเมินให้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปในแนวทางให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการกาหนดเกณฑ์ในการประเมินน้าหนักของการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum
Mapping ใน มคอ. 2
4. จัดทาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดทาเครือ่ งมือประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีวิธีการประเมิน
ที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่ มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา การจัดทักษะการปฏิบัติงาน
5. ตรวจสอบเครื่อ งมือ ประเมิ นผลการเรียนรู้ ของนัก ศึก ษา คณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ มคอ. 3 ของรายวิชา
5.1 เครื่องมือเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
5.2 วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่าข้อสอบสามารถประเมินความสามารถจัดความรู้
และการคิดขั้นสูง
5.3 เครื่องมือประเมินสามารถสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทางาน
5.4 การประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มหี ลายกลุ่มเรียนจะต้องได้มาตรฐานเดียวกัน
6. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา
6.1 คณะกรรมการและอาจารย์ป ระจ าสาขาร่วมประชุม วิพากษ์ผ ลการประเมิ นการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (ประชุมพิจารณาเกรด)
6.2 แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบอย่างซัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กาหนดที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมและรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก
7. ประเมิ นกระบวนการในการตรวจสอบการประเมิ นผลการเรียนรู้ของนักศึก ษา คณะกรรมการและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
8. ปรับ ปรุงพัฒ นาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษานาเอาข้อวิ พากษ์ก ารประเมิ น
กระบวนการไปทาการปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
9. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี
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ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่
4.8
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินการตามระบบ
กลไก โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณากาหนดและชี้แจง
แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้โดยใช้น้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping
หลังจากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดาเนินการทวนสอบในแต่ละวิชาตามที่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ความสอดคล้องของกิจกรรมการ
เรี ย นการสอนและวิ ธีก ารประเมิ น ในการวั ด ผลการเรี ย นรู้ ที่ ต้ องการตามกรอบตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพือ่ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่าการทวนสอบบางรายวิชายังขาดรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน เกี่ยวกับ
Learning Outcome บางด้าน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบบางรายวิชายังสอน
ปฏิ บั ติ ไม่ ค รบเนื้ อ หาเพราะขาดครุ ภัณ ฑ์ บ างรายการที่ ช ารุ ด หลั ง จากนั้น เสนอรายงานการทวนสอบพร้ อ ม
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคสาหรับเป็นข้อมูลในการกาหนด
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในปีต่อไป
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 7/2561 วาระที่
4.7
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า การเรียนการสอนวิชากฎหมายส่วนใหญ่ยังขาดรูปแบบการดาเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Learning
Outcome ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ยังขาดการประเมินการทางานกลุ่มของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม และในระหว่างการทวนสอบยังพบปัญหาเรื่องความเข้าใจในการทวนสอบให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 7/2561 วาระที่ 4.7
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการทวนสอบของแต่ละรายวิชาซึ่งมี
การทวนสอบในปีการศึกษา 2561 จานวน 11 วิชา จาก 42 วิชา คิดเป็นร้อยละ 26.19 ส่งเสริมการงานกลุ่มของ
ผู้เรียน และเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทวนสอบให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครัง้ ที่ 7/2561 วาระที่ 4.7
5.3-3 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน มี มคอ.5 ทุกรายวิชาที่สอน
ระบบกลไก/กระบวนการ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีระบบกลไก
ดังนี้
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร วางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรกากั บ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุ ก
รายวิชาที่ เ ปิดสอนในปีก ารศึก ษา 2561 อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตร ก ากั บ ติดตามและรวบรวมรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร กากับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการดาเนินการของ รายวิชา มคอ.5 ทุก
รายวิชาปิดสอนในปีการศึกษา 2561
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
5. อาจารย์ป ระจ าหลัก สูตรเสนอรายงานผลการดาเนินการของการดาเนินการของรายวิชา มคอ.5 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรูในภาคการศึกษาต่อไป
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
มคอ.7 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยรวบรวมจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร มคอ.7
7. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์ มคอ.7 และ รวบรวมจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร มคอ.7
8. อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
เรียนรู้ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนากระบวนการ ดาเนินงานตามแผนกากับการ
ประเมิน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
10. อาจารย์ป ระจาหลัก สูตรรายงานผลการปรับปรุง/พัฒ นากระบวนการดาเนินงานตามแผนก ากั บการ
ประเมินการจัดการ เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 4.5
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ตามที่กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ต้องส่ง มคอ.5 ภายในกาหนด
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันสอบวันสุดท้ายนั้น ปรากฏว่า อาจารย์ทุกท่านได้ส่ง มคอ.5 ภายในกาหนดระยะเวลา 30
วัน
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.1
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า การติดตามกากับ การส่ง มคอ.5 นั้นจะกระท าด้วยวาจา ซึ่งไม่มี ความชัดเจนในเรื่องของวันเวลาที่
แน่นอน ผู้รับผิดชอบในการรับ มคอ.5
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 วาระที่ 4.1
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประการแรก การก ากับ ติดตามการส่ง มคอ.5 ควรกระท าเป็นลายลัก ษณ์อักษร และมอบหมายให้
อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม มคอ.5 อาจารย์ทุกท่านส่ง มคอ.5 ภายในกาหนดเวลา
ประการที่สอง นักศึกษาบางคนมีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ หากให้ F จะให้นักศึกษาพ้นสภาพและส่งผล
กระทบต่อการบริหารของหลักสูตรนิติศาสตร์ อาจารย์ประจาหลักสูตรบางท่านให้โอกาสนักศึกษามาสอบซ่อมใน
ภายหลัง โดยให้เกรด I ไว้ก่อน
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
ประการที่สาม ให้เด็กที่ผลการเรียนไม่ดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายของสานักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตอนเย็นเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึกษา
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครัง้ ที่ 8/2561 วาระที่ 4.1
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ตารางที่ 4.3 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)

ข้อ
1)

2)

3)

4)

5)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
- มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดภาคการศึกษา จานวน 8 ครั้ง และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100
หลักฐาน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ผลการดาเนินงาน
- มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
หลักฐาน
- มคอ.2
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
- มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
หลักฐาน
- มคอ.3 ทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
หลักฐาน
- มคอ.5 ทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังปีการศึกษา
หลักฐาน

/

/

/

/

/

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์

ข้อ
- มคอ.7
6)

7)

8)

9)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
หลักฐาน
- รายงานการทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ผลการดาเนินงาน
- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว
หลักฐาน

/

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ผลการดาเนินงาน
- มีอาจารย์ใหม่
หลักฐาน
- รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1
/2561 วาระที่ 4.7
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
ผลการดาเนินงาน
- อาจารย์ประจาหลักสูตรทุ กคนได้เข้าร่วมโครงการพั ฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง
กฎหมายการบังคับคดีแพ่งใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2562
- กิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร
รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (มหาวิทยาลัยราช
ภัฎภูเก็ต)

/

หลักฐาน
- รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่องกฎหมายการบังคับคดีแพ่งใหม่
- รายงานสรุปโดรงการกิจกรรมสนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร
รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

/

/

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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ข้อ

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์
- รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน พัฒนาเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต)

10)

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ผลการดาเนินงาน

11)

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตรภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20
หลักฐาน
- รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.20
หลักฐาน
- รายงานผลการประเมิ น บั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ละอั ต ลั ก ษณ์
(ระดับอุดมศึกษา)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

11

จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5

5

12)

N/A

/

/

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5

100

จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านรวม

10

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด

100

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา

- ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี -

ไม่เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รหัส ชื่อวิชา

ภาค
การศึกษา

30101201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2561
30003102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1/2561
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1/2561
ในชีวิตประจาวัน
30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย
1/2561
30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
30111206 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
1/2561
30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรม
1/2561
และสัญญา
30001103 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
2/2561
30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
2/2561
30004105 คุณธรรม จริยธรรม และ
2/2561
ภาวะผู้นา
30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี้
2/2561
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด
2/2561
จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
30111216 กฎหมายทรัพย์สิน
2/2561
30005102 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา
1/2561
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1/2561
30004101 อาเซียนศึกษา
1/2561
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 1/2561
ชีวิตประจาวัน
30111203 กฎหมายอาญา 2
2/2561
30111204 พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมฯ
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด
จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
30111210 เอกเทศสัญญา 1
30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วย
บุคคลและทรัพย์สิน
30111228 รัฐธรรมนูญ

2/2561

30111211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
30111213 กฎหมายลักษณะประกันภัย
30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน
30111217 กฎหมายครอบครัว
30111219 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
แพ่ง 1

1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561

2/2561
2/2561
2/2561
2/2561

1/2561

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
/
/
/
/
/
/
/

แผนการปรับปรุง

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/
/
/
/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/
/
/
/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/
/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน/
เพิ่มเนื้อหาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
/ เพิ่มเติมเนื้อหารัฐธรรมนูญปี 60
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/
/
/
/
/
/
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ที่

รหัส ชื่อวิชา

30
31
32

30111229 กฎหมายปกครอง
30111218 กฎหมายมรดก
30111220 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
แพ่ง 2
30111221 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 1
30111224 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมือง
30111230 กฎหมายภาษีอากร
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
30111222 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความ
อาญา 2
30111226 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล
30111231 กฎหมายล้มละลาย
30111233 กฎหมายแรงงาน
30111234 ศาลจาลองฯ
30111321 กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ
30111223 กฎหมายลักษณะพยาน
30111235 กฎหมายอาเซียน
30111311 กฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบตั ิ
ราชการของเจ้าหน้าที่
30111322 กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
30111324 กฎหมายการทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
30111312 กฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ภาค
การศึกษา
1/2561
2/2561

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
/
/
/

แผนการปรับปรุง

/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
/ เพิ่มเติมเนื้อหาการบังคับคดีใหม่
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน/
เพิ่มเนื้อหาตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/
/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/
/
/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

2/2561
2/2561
2/2561

/
/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

2/2561
2/2561

/
/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน
โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

/

โดยยกกรณีศึกษาตามคาพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน

2/2561
2/2561
2/2561
2/2561
2/2561
2/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561

2/2561

/
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ที่
1

ผู้สอน
อ.เจษฎา ไชยตา

2

อ.บุญเลิศ โพธิ์ขา

3

อ.นิพนธ์ กัลยาเรือน

4

อ.เอื้อ มูลสิงห์

5

อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม

6

อ.นันท์ภัสร์ เพ็ชรพงษ์

7

อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา

8

อ.ชไมพร ไทยดารงเดช

9

อ.กษมา ประเสริฐสังข์

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
รายวิชา
30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
30111229 กฎหมายปกครอง
30111231 กฎหมายล้มละลาย
30111311 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
30111228 รัฐธรรมนูญ
30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน
30111241 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
30111217 กฎหมายครอบครัว
30111234 ศาลจาลองฯ
30111204 พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรมฯ
30111224 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี้
30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี้
30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ
30111321 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
30111208 กฎหมายว่าด้วยหนี้
30111230 กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
30111217 กฎหมายครอบครัว
30111231 กฎหมายล้มละลาย
30111233 กฎหมายแรงงาน
30111321 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน
30111216 กฎหมายทรัพย์สิน
30111218 กฎหมายมรดก

คะแนนเฉลี่ย
4.198
4.221
4.206
4.453
4.127
4.235
4.111
4.225
4.251
4.424
3.927
3.940
4.199
5.000
4.330
4.674
4.578
4.635
4.402
4.289
4.433
4.537
4.521
4.390
4.563
4.109

30111220 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง 2

4.182

30111206 กฎหมายแพ่ง
30111207 กฎหมายลักษณะนิติกรรมสัญญา
30111228 รัฐธรรมนูญ
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
30111324 กฎหมายการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
30111210 เอกเทศสัญญา 1
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
30111322 กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
30111211 เอกเทศสัญญา 2
30111213 กฎหมายลักษณะประกันภัย
30111226 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คล
30111233 กฎหมายแรงงาน
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
30111322 กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
30111202 กฎหมายอาญา 1

4.427
4.573
4.509
4.339
4.595
4.594
4.522
4.521
4.163
4.680
4.401
4.390
4.623
4.630
4.503
4.502
4.553

ค่าเฉลี่ย
4.241

4.173
4.238
4.097

4.569

4.380

4.488

4.502

4.514

61
30111219 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
30111222 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2
30111203 กฎหมายอาญา 2
30111221 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1
30111223 กฎหมายลักษณะพยาน
30111235 กฎหมายอาเซียน
ค่าเฉลี่ยรวม

4.483
4.567
4.524
4.240
4.618
4.618
4.355

4.355
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ตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
- การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
- อาจารย์มีมาตรตักเตือน

2. ความรู้

- นั ก ศึ ก ษาขาดความกระตื อ รื อ ร้ น ในศึ ก ษาด้ ว ย - อาจารย์ ค วรมี ม าตรการ
ตนเอง
กระตุ้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาค้ น คว้ า
ศึกษาด้วยตนเอง

3. ทักษะทางปัญญา

- นักศึกษายังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างต่า

4. ทักษะความสัมพันธ์
- นักศึกษาขาดทักษะในการทางานร่วมกับคนอื่น
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
- นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ตัวเลข การสือ่ สาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 1
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 1

- ปรับปรุงโดยยกกรณีศึกษาตาม
คาพิพากษาใหม่
- กระตุ้นให้นัก ศึกษาเข้าร่วม
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
คิดวิเคราะห์ทางตัวเลข

.
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ตารางที่ 4.9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากร คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จานวน
บุคลากร
อาจารย์
สายสนับสนุน
/
/

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต

ตารางที่ 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ 6)
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

อธิบายกระบวนการดาเนินงาน

6.1-1 ระบบการดาเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ จานวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ จานวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
ระบบกลไก/กระบวนการ
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพือ่ ให้มสี ิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มรี ะบบกลไก/กระบวนการ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
1.2 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. ออกแบบสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.1 สร้างเครื่องมือเพื่อในการประเมินคุณภาพ
2.2 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพือ่ หาคุณภาพเครื่องมือ
3. ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ตัวบ่งชี้
อธิบายกระบวนการดาเนินงาน
3.2 สรุปผลการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ดาเนินการประมวลผลแบบสอบถาม
4.1 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 นาเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. รายงานผลการสารวจแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสารวจแบบสอบถามต่อคณะกรรมการส่ งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
6. จัดทาแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้อ งการของอาจารย์และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสารวจแบบสอบถามต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดทาแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
7.2 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอแผนที่จัดทาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
8. อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนาผลไปปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา
9. ประเมินกระบวนการและสรุปผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน
9.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.2 สรุปผลการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.3 ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.4 นาเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล
10. รายงานผลการประเมินการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
10.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
10.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี
11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีโดยจัดทาKM เรื่อง การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
11.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมวิพากษ์และจัดทา KM
11.3 นา KM ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในครั้งต่อไป
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.3
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการดาเนินงานของสาขาวิชาคณะ และมหาวิทยาลัย
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มสี ิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
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ตัวบ่งชี้
อธิบายกระบวนการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ร่วมกับคณะฯกาหนดแผนงบประมาณประจาปี 2561 (ปีการศึกษา 2561) โดยผ่าน
การประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจาปี เช่น
การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มี การตรวจสอบข้อมูล ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หลักสูตรการ
บริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบารุงรักษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษาเพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ดาเนินตามขั้นตอนกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
1. อาจารย์ป ระจาหลักสูตรดาเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับ สนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนัก ศึก ษา
ทางด้านอุป กรณ์โ สตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัส ดุอุป กรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและนาเสนอในการประชุมกาหนดแผนงบประมาณของทางวิทยาลัย
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมกาหนดแผนงบประมาณประจาปี 2561 (ปีการศึกษา
2561) และมี มติให้ท างคณะ/สถาบัน จัดหาวัส ดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ โดยได้รับเงิน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับคณะฯ แจ้งให้อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจัดทา
รายการวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนที่จาเป็นต้องใช้ พร้ อมใบเสนอราคาเสนอเพื่อนาไปสนับสนุนการเรียนการ
สอน
4. มีการประเมินกระบวนการ หลังจากทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแต่ละเทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
กลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.3
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน ในเรื่อง จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ได้ดาเนินการ ดังนี้ คือ
1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6 โดยมีการดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่
3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ
5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจัดหาชุดโต๊ะม้านั่งหินขัดสาหรับให้นักศึกษาได้
นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่
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4.3, ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 3.1 และ 4.5

อธิบายกระบวนการดาเนินงาน

หลังจากได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งมี
ผล คือ
จากการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 พบว่า
ความพึ ง พอใจของอาจารย์ที มี ต่ อเกี่ ยวกั บ สิ่ง สนับ สนุนการเรีย นรู้ของหลัก สูตรนิติศาสตรบัณทิ ต
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพั ฒ นานักศึก ษา มี ค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านสิ่ง อานวยความสะดวกที่ จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.56 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย
4.41
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.23
โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ
1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย
2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่
3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มปี ระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
4. ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทนั สมัยและเครือ่ งพริ้นเตอร์บริการ
5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่ อานวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การทีจ่ ะตอบสนองต่อนักศึกษา
6. ควรเพิ่มเติมตารา หรือหนังสือทางด้านวิชาการที่ทนั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากวิเคราะห์จากการสารวจข้อมูลปีการศึกษา 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ
ประการแรก มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม แจ้งสานักวิทยบริการและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดาเนินการแก้ไขปัญหาจานวนหนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ประการที่สอง มอบ อ.เจษฎา ไชยตา ติดต่อประสานกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
เรื่องของความเห็นการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561
ดังนี้
1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6
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อธิบายกระบวนการดาเนินงาน
2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่
3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ
5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจัดหา
ประการที่สาม ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า จากการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 พบว่า
ความพึ ง พอใจของอาจารย์ที มี ต่ อเกี่ ยวกั บ สิ่ง สนับ สนุนการเรีย นรู้ของหลัก สูตรนิติศาสตรบัณทิ ต
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพั ฒ นานักศึก ษา มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย
4.42
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่ จาเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.24
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ
1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย
2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่
3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มปี ระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
4. ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทนั สมัยและเครือ่ งพริ้นเตอร์บริการ
5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่ อานวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การทีจ่ ะตอบสนองต่อนักศึกษา
6. ควรเพิ่มเติมตารา หรือหนังสือทางด้านวิชาการที่ทนั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์

ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีตอ่ เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน

อาจารย์

นักศึกษา
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การเรียนรู้ของหลักสูตรนิตศิ าสตรบัณทิต
1. ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา
3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา
การพยาบาล
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
รวม

อธิบายกระบวนการดาเนินงาน
1/2561
4.45
4.49

2/2561
4.46
4.50

1/2561
4.04
4.21

2/2561
4.05
4.22

4.56

4.57

4.31

4.32

4.41
4.47

4.42
4.48

4.23
4.19

4.24
4.20

ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 4.8
6.1-2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการดาเนินงานของสาขาวิชาคณะ และมหาวิทยาลัย
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มสี ิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตร มีจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ร่วมกับคณะฯกาหนดแผนงบประมาณประจาปี 2561 (ปีการศึกษา 2561) โดยผ่าน
การประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจาปี เช่น
การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มี การตรวจสอบข้อมูล ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หลักสูตรการ
บริหารจัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบารุงรักษาก่อนเปิด
ภาคการศึกษาเพื่อรองรับรายวิชาที่เปิดสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ดาเนินตามขั้นตอนกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
1. อาจารย์ป ระจาหลักสูตรดาเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับ สนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนัก ศึก ษา
ทางด้านอุป กรณ์โ สตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัส ดุอุป กรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้ งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและนาเสนอในการประชุมกาหนดแผนงบประมาณของทางวิ ทยาลัย
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมกาหนดแผนงบประมาณประจาปี 2561 (ปีการศึกษา
2561) และมี มติให้ท างคณะ/สถาบัน จัดหาวัส ดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ โดยได้รับเงิน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับคณะฯ แจ้งให้อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจัดทา
รายการวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนที่จาเป็นต้องใช้ พร้อมใบเสนอราคาเสนอเพื่อนาไปสนับสนุนการเรียนการ
สอน
4. มีการประเมินกระบวนการ หลังจากทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ดาเนินการปรั บปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแต่ละเทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
กลไกที่วางไว้ โดยใช้ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์
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ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่ 4.3
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน ในเรื่อง จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ได้ดาเนินการ ดังนี้ คือ
1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6 โดยมีการดาเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่
3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ
5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศาลจาลอง
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจัดหาชุดโต๊ะม้านั่งหินขัดสาหรับให้นักศึกษาได้
นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/2561 วาระที่
4.3, ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 3.1 และ 4.5
หลังจากได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งมี
ผล คือ
จากการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 พบว่า
ความพึ ง พอใจของอาจารย์ที มี ต่ อเกี่ ยวกั บ สิ่ง สนับ สนุนการเรีย นรู้ของหลัก สูตรนิติศาสตรบัณทิ ต
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.45 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพั ฒ นานักศึก ษา มี ค่าเฉลี่ย 4.49 ด้านสิ่ง อานวยความสะดวกที่ จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.56 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย
4.41
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุ ดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.04 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.23
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ
1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย
2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่
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3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มปี ระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
4. ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทนั สมัยและเครือ่ งพริ้นเตอร์บริการ
5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่ อานวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การทีจ่ ะตอบสนองต่อนักศึกษา
6. ควรเพิ่มเติมตารา หรือหนังสือทางด้านวิชาการที่ทนั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากวิเคราะห์จากการสารวจข้อมูลปีการศึกษา 2561 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ
ประการแรก มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม แจ้งสานักวิทยบริการและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดาเนินการแก้ไขปัญหาจานวนหนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ประการที่สอง มอบ อ.เจษฎา ไชยตา ติดต่อประสานกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
เรื่องของความเห็นการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561
ดังนี้
1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6
2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพื้นที่
3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย
4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ
5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ
6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนจัดหา
ประการที่สาม ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.5
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า จากการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 พบว่า
ความพึ ง พอใจของอาจารย์ที มี ต่ อเกี่ ยวกั บ สิ่ง สนับ สนุนการเรีย นรู้ของหลัก สูตรนิติศาสตรบัณทิ ต
ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจ ัดการ
เรียนการสอนและพั ฒ นานักศึก ษา มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย
4.42
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
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เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.24
โดยมีขอ้ เสนอแนะ คือ
1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย
2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่
3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มปี ระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
4. ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทนั สมัยและเครือ่ งพริ้นเตอร์บริการ
5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่ อานวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การทีจ่ ะตอบสนองต่อนักศึกษา
6. ควรเพิ่มเติมตารา หรือหนังสือทางด้านวิชาการที่ทนั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 4.8
6.1-3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์และนักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ระบบกลไก/กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1.2 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. ออกแบบสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.1 สร้างเครื่องมือเพื่อในการประเมินคุณภาพ
2.2 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
3. ดาเนินการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
3.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 สรุปผลการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ดาเนินการประมวลผลแบบสอบถาม
4.1 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.2 นาเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. รายงานผลการสารวจแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสารวจแบบสอบถามต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. จัดทาแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสารวจแบบสอบถาม
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ดาเนินการจัดหาสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู้และให้บ ริการสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ทั้ งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้
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7.1 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดทาแผนการให้บริการและจัดหาสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา
7.2 คณะกรรมการส่ง เสริมสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู้เสนอแผนที่ จัดท าต่อคณะกรรมการบริห าร
หลักสูตร
8. อาจารย์และนัก ศึกษาประเมิ นความพึง พอใจต่อสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู้และนาผลไปปรับ ปรุงแก้ ไข
คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา
9. ประเมินกระบวนการและสรุปผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน
9.1 ผู้รับผิดชอบดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.2 สรุปผลการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.3 ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล
9.4 นาเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล
10. รายงานผลการประเมินการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
10.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
10.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี
11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแนวปฏิบัติที่ดีโดยจัดทาKM เรื่อง การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
11.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมวิพากษ์และจัดทา KM
11.3 นา KM ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในครั้ง
ต่อไป
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลัก สูตร ครั้ง ที่ 2/ 2561
วาระที่ 4.3
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า
ประการแรก จากการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้าน
บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.31 ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกที่จาเป็นอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 3.90 ซึ่งดีกว่าปีการศึกษา 2560 เล็กน้อย
ประการที่สอง หนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สานักวิทยบริการมีจานวนน้อย อ.สุรศักดิ์ แสน
พรหม ควรแจ้งสานักวิทยบริการและผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพ ร้อมให้กับ
นักศึกษา
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 วาระที่ 4.6
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การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
พบว่า ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร 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 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น การลงทะเบียน
นักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.57 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ ย
4.42
ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.22 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.24
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ
1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย
2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่
3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มปี ระสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
4. ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทนั สมัยและเครือ่ งพริ้นเตอร์บริการ
5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิง่ อานวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การทีจ่ ะตอบสนองต่อนักศึกษา
6. ควรเพิ่มเติมตารา หรือหนังสือทางด้านวิชาการที่ทนั สมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561
วาระที่ 4.8
ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 8/2561 วาระที่ 4.8

75
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
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สรุปการประเมินหลักสูตร
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
- ยังไม่มีผสู้ าเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 1.1 - คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง อ า จ า ร ย์
IQA
ประจ าหลั ก สู ต รยั ง ไม่ มี
(หลักสูตร) ปริญ ญาเอก และตาแหน่ง
ทางวิชาการ

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 2.2 - บัณฑิตที่ได้งานทาตรงกับ
IQA
สายงานหรือไม่ เพราะไม่มี
(หลักสูตร) รายละเอี ย ดว่ า บั ณ ฑิ ต ได้
งานอะไรทา เพื่อให้ตรงกับ
อาชี พ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น มคอ.2
เพราะถ้าหากพบว่าได้งาน
ไม่ ต รงสาย จะได้ ม าดู ว่ า
ทาไมถึงไม่ตรง จะได้นามา
ปรับในรายวิชาในหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 3.3 - การจัดการข้อร้องเรียนให้
IQA
แยกออกจากกั น ระหว่ า ง
(หลักสูตร) อาจารย์กั บ นัก ศึก ษา และ
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง

แนวทางการพัฒนา
- ในการรั บ สมั ค รอาจารย์
ใหม่ ไ ด้ ก าหนดคุ ณ สมบั ติ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก
- จั ด โคร งกา รสนั บสนุ น
อาจารย์เ ข้า สู่ ตาแหน่ ง ทาง
วิชาการ

ตัวชี้วัด/
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
- ประกาศ ก.ค. – ก.ย. อ.สุรศักดิ์
รับสมัคร
61
แสนพรหม
อาจารย์ใหม่
- รายงาน
สรุป
โครงการ
สนับสนุน
อาจารย์เข้า
สู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ตัวชี้วัด/
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
- ประสานงานทะเบียนและ - รายงาน
ธ.ค. 61 – อ.เอื้อ มูล
ประมวลผลจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การมีงานทา มี.ค. 62
สิงห์
รายละเอี ย ดต าแหน่ ง งาน ของบัณฑิต
ของบัณฑิต
แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
- จัดท ารายงานการจัดการ
ข้อร้องเรียนโดยแยกข้อมู ล
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
และผลประเมิ น ระหว่ า ง

ตัวชี้วัด/
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย
- สรุป
มี.ค. – พ.ค. อ.กษมา
รายงานการ
62
ประเสริฐ
จัดการข้อ
สังข์
ร้องเรียน

78
หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 - 3 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 แยก
แยกออกจากนักศึกษาชั้นปี อ อ ก จ า ก นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี
สุดท้าย
สุดท้าย
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 4.1 - ควรจัดทาแผนการพัฒนา
IQA
อ า จ า ร ย์ แ ผ น บ ริ ห า ร
(หลักสูตร) อา จา รย์ แ ผน ส่ ง เส ริ ม
อาจารย์ และแผนบริห าร
ความเสี่ยง ต้องมีหลักฐาน
การเขี ย นแผนให้ ชั ด เจน
เช่น ในหลักสูตรมีอาจารย์
อาวุโส และไม่ส ามารถท า
ผลง าน ทาง วิ ช ากา รได้
หรื อ ไม่ ศึ ก ษาต่ อ ปริ ญ ญา
เอก อาจารย์ล าออก ทาง
หลั ก สู ต รจะมี แ ผนกา ร
บริหารจัดการความเสีย่ งใน
ปัญหาเหล่านี้อย่างไร จะมี
การรับ สมั ครอาจารย์เ พิ่ ม
ไหม (อัตรากาลัง)
- เขีย นเป็น รายบุ คคล ว่ า
อาจารย์แต่ละคนจะมีแผน
ศึก ษาต่อ เมื่ อ ไหร่ อย่างไร
ขอตาแหน่ง ทางวิชาการปี
ไหน
- เสร็ จ แล้ ว มาเขี ย นแผน
เป็ น ภาพรวมอี ก ครั้ ง เป็ น
บทสรุป เพราะผลงานทาง
วิ ช า การ ยั ง น้ อยอ ยู่ จึ ง
อยากให้พัฒนาเรื่องนี้
สกอ. 4.3 - เกี่ ย วกั บ การประเมิ น
IQA
ความพึงพอใจของอาจารย์
(หลักสูตร) ให้แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับ นัก ศึก ษา และ

แนวทางการพัฒนา
- จั ดท าแผนบริ ห ารอาจารย์
และแผนบริ ห ารความเสี่ ย ง
โดยมี หลักฐานการเขียนแผน
ให้ ชั ด เ จน เ ช่ น รั บสมั ค ร
อาจารย์ เ พิ่ ม โดยก าหนด
คุณสมบัติให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
- จั ด ท า แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์รายบุคคลทุกคน
- จัดทาแผนส่ง เสริม อาจารย์
เพื่อสนับสนุนให้มีผ ลงานทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

- จัดท ารายงานการประเมิ น
ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้
แยกออกจา กกั น ระหว่ า ง
อาจารย์กับ นักศึก ษา และผล

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย
- แผน
บริหาร
อาจารย์
และแผน
บริหาร
ความเสี่ยง
- แผนการ
พัฒนา
อาจารย์
รายบุคคล

- รายงาน
การ
ประเมิน
ความพึง

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ธ.ค. 61

อ.สุรศักดิ์
แสนพรหม

มี.ค. – พ.ค.
62

อ.กษมา
ประเสริฐ
สังข์-
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หน่วย
ประเมิน

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง ประเมินระหว่างนักศึกษา ชั้น พอใจของ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 แยก ปี ที่ 1 -3 แ ย ก อ อ ก จ า ก อาจารย์
ออกจากนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
สุดท้าย
ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
หน่วย
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา
ประเมิน
สกอ. 5.3 - เกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมิ น - จัดทาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
IQA ผู้เรียนให้ใช้แนวทางเดียวกัน ประเมินผู้เรียนให้เป็นแนวทาง
(หลักสูต ทุกวิชา
เดียวกันทุกรายวิชา (ระเบียบ
ร)
- ก า ร เ ขี ย น ม ค อ . 7 การตรวจและการให้คะแนน
กระบวนการและกลไกต้อ ง การสอบเนติบัณฑิต)
เขีย นผลการดาเนินงานให้ - จัดประชุมกรรมการบริหาร
สอดคล้องกันทั้งหมด เพราะ ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า
ที่ เ ห็ น ยั ง เ ขี ย น ผ ล ก า ร แนวทางในการเขียน มคอ.7
ดาเนินงานยังไม่ ครอบคลุม เพื่อ ให้ค รอบคลุ ม กั บ ผลการ
กับที่ระบบกลไกเขียนไว้
ด าเนิ น งานและระบบกลไก
ของสาขาวิชา

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอ
ระยะเวลา
เป้าหมาย
บ
- หลักเกณฑ์ มี.ค. – พ.ค. อ.ชไมพร
ที่ใช้ในการ
62
ไทยดารง
ประเมิน
เดช
ผู้เรียน
- รายงาน
การประชุม
กรรมการบริ
หาร
หลักสูตร

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หน่วย
ตัวชี้วัด/
ผู้รับผิดชอ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
ประเมิน
เป้าหมาย
บ
สกอ. 6.1 - สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้ - จัดท ารายงานสิ่ ง สนับ สนุ น - รายงานสิ่ง มี.ค. – พ.ค. อ.เจษฎา
IQA
แยกออกจากกั นระหว่ า ง การเรียนรู้ โดยแยกอาจารย์ สนับสนุน
62
ไชยตา
(หลักสูตร) อาจารย์กับนักศึก ษา และ กับนักศึกษา และผลประเมิ น การเรียนรู้
ผ ล ป ร ะ เ มิ น ร ะ ห ว่ า ง ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 –
นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 – 3 3 แยกออกจากนักศึกษาชั้นปี
แยกออกจากนัก ศึก ษาชั้น สุดท้าย
ปีสุดท้าย

80
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ
1.1
2.1

2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4

6.1

ค่าเป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร
มีการดาเนินการ (ป. 3 ข้อ
ตรี 3 ข้อ,
ป.โท 11 ข้อ)
คุณภาพของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
การได้งานทาหรือ
ผลงานวิจัยของผู้
เสร็จการศึกษา
การรับนักศึกษา
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์
คุณภาพของอาจารย์
ผลที่เกิดกับอาจารย์
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ (%
บรรลุ
หรือสัดส่วน)
 ไม่บรรลุ


ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้

คะแนน การ
ระดับคุณภาพ
ประเมินตนเอง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร







4.00
4.00

ดี
ดี




3.00
3.00

ปานกลาง
ปานกลาง





1.33
3.00
3.00

น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง



4.00

ดี



ปานกลาง



3.00
3.00
5.00



4.00

ดี

3.39

ดี

ดีมาก
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ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2
–6

องค์ประ คะแนน จานวน
กอบที่
ผ่าน ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
13

I

P

O

x.xx
x.xx
x.xx
x.xx
ระดับ
.......

x.xx
x.xx
x.xx
ระดับ
.......

x.xx
x.xx
ระดับ
.......

ผลการประเมิน
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย
คะแนน 2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพ
เฉลี่ย ปานกลาง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดี
มาก
หลักสูตร.....มาตรฐาน
x.xx
x.xx
x.xx
x.xx
x.xx
x.xx
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ภาคผนวก
ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

