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1 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนินงานจริง 
 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจำหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่หนึ่ง นายเจษฎา  ไชยตา 
บุญเลิศ โพธิ์ขำ และเจษฎา ไชยตา. (2558). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ  
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ความปลอดภัยในการเดิน                    
และการใช้จักรยาน”. (หน้า 38 – 48).  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  

 บุญเลิศ โพธิ์ขำ,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา (2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับข่ีจักรยาน. การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง
ที่ 6 หัวข้อ “Bike and Walk to Public Transport Connection”. (หน้า )กรุงเทพฯ: สถาบันการเดิน
และการจักรยานแห่งประเทศไทย 

ณัฐภณ อันชัน และเจษฎา ไชยตา. (2563). ปัญหาความรับผิดในการปลอมวัตถุมงคลในประเทศไทย
พิเคราะห์และเปรียบเทียบตาม กฎหมายอาญา และกฎหมายลิขสิทธิ์ . วารสารวิจ ัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม - มีนาคม 2563 หน้า 56 - 67 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่สอง นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช  
  ชไมพร  ไทยดำรงเดช. (2562). ผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น :  

กรณีศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต เศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย. เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน -
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21”, (หน้า 551-559). เชียงราย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. วันที่ 22 – 23  มีนาคม 2562. 

   
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่สาม นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ 
  บุญเลิศ โพธิ์ขำ. (2559). ปัญหาของกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 
 2548 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 4(3), 15-22. 
    บุญเลิศ โพธิ์ขำ. (2557). การกระทำความผิดของครูที่มีผลกระทบต่อประชาชนตามพระราชบัญญัติ  
 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับ 
 ที่ 2 พุทธศักราช 2551. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, 6(2), 78-86. 

 บุญเลิศ โพธิ์ขำ และเจษฎา ไชยตา. (2558). สิทธิของคนใช้จักรยานบนทางสัญจร. การประชุมวิชาการ 
การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ความปลอดภัยใน การเดินและ
การใช้จักรยาน”. (หน้า 38 – 48).  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.  
 บุญเลิศ โพธิ์ขำ,สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา (2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับข่ีจักรยาน. การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้ง



 

 

2 
ที่ 6 หัวข้อ “Bike and Walk to Public Transport Connection”. (หน้า )กรุงเทพฯ: สถาบันการเดิน
และการจักรยานแห่งประเทศไทย 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่สี่ นายสุรศักดิ์ แสนพรหม 
 สุรศักดิ์ แสนพรหม, สุภธิดา สุกใส และนิพนธ์ กัลยาเรือน. (2562). การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ  

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

บุญเลิศ โพธิ์ขำ, สุรศักดิ์ แสนพรหม และเจษฎา  ไชยตา. (2018). ผลกระทบต่อสิทธิผู้ใช้จักรยานบนถนน 
ของประเทศไทยในกรณีไม่มีใบขับขี่จักรยาน . การประชุมส่งเสริมและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน  
ครั้งที่ 6 หัวข้อ “Bike and Walk to Public Transport Connection”. (หน้า )กรุงเทพฯ: สถาบันการ
เดินและการจักรยานแห่งประเทศไทย 

อาจารย์ประจำหลักสูตรคนที่ห้า นายณัฐภณ อัญชัน  

 ณัฐภณ อันชัน. (2562). ปัญหาการเรียกร้องค่าเสียหายกรณีเจ้าหนี้ทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 14 ฉบับที่ 19 
กรกฎาคม - กันยายน 2562 (หน้า 9 – 20). 

ณัฐภณ อันชัน และ เจษฎา ไชยตา. (2563). ปัญหาความรับผิดในการปลอมวัตถุมงคลในประเทศไทย 
พิเคราะห์และเปรียบเทียบตาม กฎหมายอาญา และกฎหมายลิขสิทธิ์. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 51 มกราคม - มีนาคม 2563 (หน้า 56 – 67). 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่หนึ่ง  นายเจษฎา ไชยตา                                           . 

 ลายเซ็น                            วันที่    มิถุนายน  2563 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สอง  นายบุญเลิศ โพธิ์ขำ 

 ลายเซ็น                            วันที่    มิถุนายน  2563 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สาม  นายณัฐภณ อัญชัน 

 ลายเซ็น                                  วันที่    มิถุนายน  2563 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สี่  นางสาวชไมพร ไทยดำรงเดช 

 ลายเซ็น                          วันที่    มิถุนายน  2563 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ห้า  นายสุรศักดิ์ แสนพรหม 

 ลายเซ็น        วันที่    มิถุนายน  2563 
 
เห็นชอบโดย  ดร.อภิกนิษฐา  นาเลาห์   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
 
 ลายเซ็น.............................................................  วันที่................................................. ............ 
 
เห็นชอบโดย  ดร.วรวุฒ ิ อินทนนท์   คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 
 ลายเซ็น.............................................................  วันที่............................................................ 
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ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561  

 
ประเด็นข้อเสนอแนะ 
(จุดแข็ง/จุดอ่อน) 

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
(แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข) 

- หลักสูตรควรจัดกิจกรรม/โครงการอบรมทักษะ
ด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช ่น การใช้
แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ เกี ่ยวกับการร่างคำ
ฟ้อง คำให้การ และกระบวนการยุต ิธรรมทาง
เทคโนโลยี 

-  สาขาว ิชาจ ัดโครงการอบรมท ักษะด ้านใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการร่างคำฟ้อง 
คำให้การ ในวันที่ 7 ส.ค. 62 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 และ 2 จำนวน 20 คน 

- ควรเพิ ่มกิจกรรมและโครงการศึกษาดูงานใน
หลักสูตร 

- สาขาวิชาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ศึกษา : ดูงานศาลในวันรพีและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 ในวันที ่ 7 สิงหาคม 
2562 นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 20 คน 
ศึกษาดูงานกิจกรรมศาลจำลอง ที ่ศาลจ ังหวัด
นครพนม 
- ในวันที่ 29 ม.ค. 63 นำนักศึกษาไปศึกษาดูงานที่
ศาลปกครองอุดรธานี ในโครงการเร ียนร ู ้นอก
ห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริง  

- ควรเพิ ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

- สาขาวิชาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
ศึกษา : ดูงานศาลในวันรพีและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 อบรมทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลกฎหมาย และการใช้ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักกฎหมาย ในวันที่ 7 ส.ค. 62 โดยเชิญผู้
พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1-4  
- ในวันที่ 8 ส.ค. 62 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม 
ได้ให้ความรู ้แก่นักศึกษา ชั ้นปีที ่ 1-4 เรื ่อง การ
คำนวณทุนทร ัพย ์ในการอุทธรณ์ตามกฎหมาย  
ป.วิ.พ. มาตรา 224 

- หลักสูตรควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ในการศึกษาต่อ
และเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

- จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เรียบร้อย 
- อ.บุญเลิศ โพธิ์ขำ ได้ยื ่นขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา 

- หลักสูตรควรสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละท่านทำ
ผลงานทางวิชาการ 

- อ.เจษฎา ไชยตา ได้รับทุนการเขียนตำราและอยู่
ระหว่างดำเนินการ และ อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 
ได้รับทุนวิจัย และอยู่ระหว่างดำเนินการ 

- เตรียมร่างหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตาม มคอ.1 ที่
ประกาศใช้ให้ทันภายในปีการศึกษา 2563 

- ได้อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่แทน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งลาออกไปเรียบร้อยแล้ว 
ในส่วนเล่มหลักสูตรอยู ่ระหว่างการปรับปรุงเพ่ือ
นำเสนอต่อสภาวิชาการ 
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- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยและใช้
เทคโนโลยีมาช่วยการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น 

- อ.เจษฎา ไชยตา จัดการเรียนการสอนโดยให้
นักศึกษาสืบหาตัวบทกฎหมายจากโทรศัพท์มือถือ 
- อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา จัดการเร ียนการสอน
ออนไลน์สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส 
COVID-19   

- พิจารณาเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้มีการ
สอบเก็บคะแนนกลางภาคและเพ่ิมเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกด้าน 

- สาขาวิชาจัดประชุมกำหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกด้าน
เช่น ตอบถูกตรงคำถามแต่ไม่มีเหตุผล ได้ 1 คะแนน 
เป็นต้น 

- ควรมีโปรแกรมการสืบค้นคำพิพากษาศาลฏีกา
และ E-book ที่เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ 

- สาขาวิชาได้มีการนำเสนอให้มีโปรแกรมสืบค้น
กฎหมาย คำพิพากษาศาลฎีกา และ E-book ที่
เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารเรียบร้อย
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 
ส่วนที่ 1 

บทสรุปการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2562 เพื ่อให้
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต  
พ.ศ. 2562  โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จำนวน 5 คน และมีนักศึกษาจำนวน 110  คน  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย  3.36  คะแนน คุณภาพอยู่ใน
ระดับ     ดี    เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้ 
องค์ประกอบที ่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย   4.65    คะแนน อยู่ในระดับ 
ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย   3.00   คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย   2.44   คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย  3.50  คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพด ี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.00  คะแนน 
อยู่ในระดับคุณภาพด ี
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.65 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.44 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.36 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
 
 
 



 

 

7 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25560261100552  
ตารางท่ี 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2562 
ผลงานทางวิชาการ 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง5 ปี 
(2557 – 2562) 

1. นายเจษฎา  ไชยตา 1. นายเจษฎา  ไชยตา 2 เรื่อง 
2. นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ 2. นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ 3 เรื่อง 
3.  นางสาวนันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ 3.  นายณัฐภณ อัญชัน 2 เรื่อง 
4. นางสาวชไมพร  ไทยดำรงเดช 4. นางสาวชไมพร  ไทยดำรงเดช 1 เรื่อง 
5. นายสุรศักดิ์  แสนพรหม 5. นายสุรศักดิ์  แสนพรหม 1 เรื่อง 

 
ตารางท่ี 1.2  อาจารย์ผู้สอน 

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ (มาจากภายในสถาบัน) 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 
1. นายเจษฎา  ไชยตา นม. (กฎหมายมหาชน) 
2. นายบุญเลิศ  โพธิ์ขำ นม. (กฎหมาย) 
3. นายณัฐภณ อัญชัน นม. (กฎหมายมหาชน) 
4. นายเอื้อ  มูลสิงห์ นม. (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ) 
5. นายสุรศักดิ์  แสนพรหม นม. (กฎหมาย) 
6. นายประพัฒน์พงศ์  ปรีชา LL.M in Computer and Communications Law 
7. นางสาวชไมพร  ไทยดำรงเดช นม. (กฎหมาย) 
8. นางสาวกษมา  ประเสริฐสังข์ นม. (กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 

 
1.2.2 อาจารย์ผู้สอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา ประสบการณ์การสอน 
1. นายเพ็ง เพ็งนิติ เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

2. นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

3. นายสมัคร เชาว์ภานันท์ เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ปี 

4. นายเอื้อน ขุนแก้ว เนติบัณฑิตไทย ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 
 
 

http://flas.npu.ac.th/web/web/index.php?page=personal_nunnapat


 

 

8 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ตารางท่ี 1.3  การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1)  

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน  
3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน  
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้นคว้าอิสระ 
-  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) -  
7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา -  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
-  

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน  
รวม 5 ข้อ  

 
 

 



 

 

9 
หมวดที่ 2  อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4) 

ตารางท่ี 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งช้ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558  
ระบบกลไก/กระบวนการ  

ในระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรมีระบบ กลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดังนี้ 
1. กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนกำหนด คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     1.2 กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     1.3 ประกาศคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด 
2. สรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด 
     2.1 ดำเนินการรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม 
     2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     2.3 คัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กำหนด  
     2.4 ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
3. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการสรรหาอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.  
     3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  
     3.3 นำเสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะตามแบบ สมอ.08 
4. เสนอคณะกรรมการประจำคณะ 
     4.1 คณะกรรมการประจำคณะประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะ 
     4.2 คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะ 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. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ 
9. ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำ หลักสูตร 
     9.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 



 

 

10 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

10. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     10.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการ รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร  
     10.2 จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินกระบวนการรับและ  แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     10.3 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
     10.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะต่อผลการ ประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจำหลักสูตร 
11. การปรับปรุง / พัฒนา กระบวนการ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำ หลักสูตรตามผลการประเมิน 
     11.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรนำข้อเสนอแนะผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรไป  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     11.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรนำกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปรับปรุง / พัฒนาไป
ใช้ 
     11.3 อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินผลการนำไปใช้ 
12. รายงานผลการดำเนินการ /การพัฒนา / ปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     12.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายงานผลการนำกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรไปใช้ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  
     12.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดรายงานสรุปผลงานการดำเนินงานที่ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา / ปรับปรุงที่ดี
ขึ้น 
      ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระท่ี  4.6 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า  
          ประการแรก หลักสูตรนิติศาสตร์มีระบบและกลไกการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยนครพนม  มีอาจารย์ประจำหลักสูตร ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ในปีการศึกษา 2561                                                                                  
          ประการที่สอง  ในภาคเรียนที่ 1/2562 ที่ผ่านมาสาขาวิชานิติศาสตร์ อาจารย์นันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้ลาออกเพื่อไปรับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้พิพากษา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  
          ประการที่สาม อาจารย์ณัฐภณ อัญชัน ได้เข้าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
และดำเนินการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยนครพนมแล้ว อยู ่ในขั ้นตอนการดำเนินการเสนอเรื ่องต่อสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 ประการที่สี่ มีเปิดการรับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมาจำนวน 2 ครั้ง โดย 
          1. มีการกำหนดคุณวุฒิปริญญาเอกในประกาศรับสมัคร  
          2. มีการปรับลดคุณสมบัติในส่วนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC 
500 คะแนน แต่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษมายื่นก่อนในตอนสมัครโดยจะเป็น TOEIC / TOEFL / IELTS หรือ CU-
TEP ก็ได ้
          ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 
4.6 
  

http://flas.npu.ac.th/web/web/index.php?page=personal_nunnapat
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ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยโดยกำหนดการรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
 ในการรับสมัครอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมา 
 1. อาจมีการกำหนดคุณวุฒิปริญญาเอกในประกาศรับสมัครหรือมีตำแหน่งทางวิชาการ 
 2. มีการปรับลดคุณสมบัติในส่วนภาษาอังกฤษ กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษ TOEIC 500 
คะแนน แต่ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษมายื่นก่อนในตอนสมัครโดยจะเป็น TOEIC / TOEFL / IELTS หรือ CU-TEP 
ก็ได้ 
 3. ต้องมผีลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 4. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมาย 
ต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่คณะกรรมการตุลาการให้การรับรองแล้วเพื่อประโยชน์ในการขอการรับรองจาก
วิชาชีพ และในการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ผู ้สำเร็จการศึกษาจะต้องสำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันซึ่งคณะกรรมการตุลาการให้การรับรองด้วยและอาจกำหนดมีประกาศนียบัตรว่าความจากสภา
ทนายความและประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย  
          ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วาระ
ที่ 4.6 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  
         ประการแรก นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือขออัตรา
อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ และ อ.เจษฎา  ไชยตา ดำเนินการประสานงานกองกิจการเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยใน
การดำเนินสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่  
 ประการที่สอง โดยใช้วิธีการสอบคัดเลือกแทนวิธีการคัดเลือก 
 ประการที่สาม โดยให้คงการยื่นผลการสอบคะแนนภาษาอังกฤษ โดยให้สามารถสอบภาษาอังกฤษใน
ภายหลังได้และกำหนดให้การรับสมัครอาจารย์ใหม่ต้องมีผลงานวิจัยเพ่ือสอดคล้องหลักเกณฑ์ของ สกอ. 
 ประการที่สี่ ประสานกองการเจ้าหน้าที่ให้กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบกับวันสอบข้อเขียนให้มี
ระยะเวลาที่พอสมควร 
        รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่   
6/2562 วาระท่ี 4.5 
4.1-2  การบริหารอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจำหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม มีภาระงานที่เหมาะสม มีความพึงพอใจต่อ
การได้บริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.51 อยู่ในระดับดี 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
    ในการบริหารอาจารย์ มีระบบ กลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาจารย์ตาม มคอ. 2 
2. กำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4. กำหนดสัดส่วนอาจารย์ประจำและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
    - อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา 
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    - อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
    - อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
    - อาจารย์ประจำหลักสูตร มีตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย ร้อยละ 60 ของจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
    - อาจารย์ประจำหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 
5. เข้าสู่ระบบการสรรหา สู่ระบบการธำรงรักษา 
6. วิเคราะห์ภาระงานกำหนด คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
7. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา 
8. นิเทศติดตาม ควบคุม กำกับงาน สร้างแรงจูงใจ 
9. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ 
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
10. มีการรายงานผลการดำเนินการและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 
11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับกระบวนการบริหารอาจารย์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1 /2562 วาระที่ 4.7 

ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ในรอบปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 8 ครั้ง รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก 1 คน เนื่องจากไปบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตุลาการ  
        เอกสารแนบท้ายที ่ 1 และปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่  1/2562 วาระท่ี 4.7 
        โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วางแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
ให้มีการคงอยู่ตลอดหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ส่งเสริมการทำงานตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร โดยปีการศึกษา 2562 
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 
        1. มีการวางแผนอัตรากำลัง อาจารย์ประจำหลักสูตร ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง   
           ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่  3 /2562 
วาระท่ี 4.1 และวาระที่ 4.2 
        2. มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
โดยการดำเนินการจัดการเสวนาหลักสูตร 
              พบว่า การดำเนินการจัดการเรียนสอนของอาจารย์ยังไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้หลักของแต่ละรายวิชา 
จึงให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงประเด็นและเนื้อหาให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้หลัก และดำเนินการ
กำกับ ติดตามแผนการปรับปรุงของรายวิชาในแต่ละปีการศึกษา 
        ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่า 
           ประการแรก อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชานิติศาสตร์ได้รับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหาร
หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.70  มากกว่าปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้คะแนน 4.68 และปีการศึกษา 2560 ไดค้ะแนน 4.66 
ปีการศึกษา 2559 ไดค้ะแนน 4.64 และปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้คะแนน 4.63 
            ประการที่สอง อาจารย์ประจำหลักสูตร ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 5 คน จึงเสนอให้อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ทำผลงานทางวิชาการ    
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           ประการที่สาม มีการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมเพื่อประเมิน
กระบวนการการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร และปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะดำเนินการการธำรง
รักษาอาจารย์ประจำหลักสูตรตามแผน เช่น ดำเนินการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กับอาจารย์ประจำหลักสูตรตามแผน   
           รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2562 วาระท่ี 4.3 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า  
          ประการแรก ในขณะนี้อาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีภาระงานสอนเฉพาะในหลักสูตรประมาณ คนละ 5-6 
วิชา ส่วนวิชาในหลักสูตรอื่นมีหลายวิชา จะต้องมีอาจารย์ประมาณ 12 -13 คน เป็นอย่างน้อย ซึ่งส่งผลให้อาจารย์
ประจำสาขาวิชาไม่มีเวลาไปทำงานผลงานวิชาการ ด้านการวิจัย หรือการเขียนบทความวิชาการ และอีกประการที่
เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์คือข้อจำกัดของแหล่งทุนทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  
 ประการที่สอง ระบบการงานบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนมที่ผ่านการรับอาจารย์ใหม่จะต้องถูกกำหนด
โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย การจัดสรรอัตรากำลัง ถูกจัดสรรไปตามคณะ คณะละ 5 คน 
โดยไม่เหมาะสม ซึ่งระบบการจัดสรรอัตรากำลังดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหากับอาจารย์ประจำหลักสูตรต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นต้น การจัดสรรสัดส่วนระหว่างสายสนับสนุนต่อสาย
วิชาการในปัจจุบันเป็น 1 ต่อ 1 ซึ่งสัดส่วนความเหมาะสมระหว่างสายสนับสนุนต่อสายวิชา ควรกำหนดไว้ที่ 2 ต่อ 1 
ในกรณีที่มีความจำเป็น เป็นต้น  
 ประการทีส่าม  การรับสมัครอาจารย์ใหม่ ควรกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ใหม่โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโททางด้านกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย และมี
ประสบการณด์้านการทำวิจัย และมีผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ  
     รายละเอียดปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั ้งที่    
6/2562 วาระท่ี 4.5 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
     1. การบริหารการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์ประจำหลักสูตรและปรับปรุง พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตร ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ 5 คน จึง
เสนอให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ทำผลงานทางวิชาการ จึงต้องวางแผนในจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาและเข้าสู่กระบวนการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ต่อไปโดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป  
    2. มีการประเมินผลการดำเนินงานการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการ
บริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร  และปรับปรุงกระบวนการตามข้อเสนอแนะดำเนินการการธำรงรักษาอาจารย์
ประจำหลักสูตรตามแผน เช่น ดำเนินการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ กับอาจารย์ประจำหลักสูตรตามแผน 

   3. เปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดยกำหนดคณุสมบัติอาจารย์ใหม่โดยสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
ทางด้านกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่สอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ด้าน
การทำวิจัย และมีผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดปรากฏตาม ประกาศรับสมัครพนักงาม
มหาวิทยาลัย 
         รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
นิติศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 6/2559 วาระท่ี 4.5 และครั้งที่ 8/2559 วาระท่ี 4.3 
 
4.1-3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน   
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีความพึงพอใจในการได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหาร
หลักสูตร การสอน และผลงานทางวิชาการ มีค่าเฉลี่ยเกิน 3.51 (อาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการหรือผลงานวิชาการ
เพ่ิมข้ึน) จำนวนกี่คน/งาน/ปี  
ระบบกลไก/กระบวนการ   

ในระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีระบบ กลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
         1. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

          2. มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิต  
         3. มีการควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
         4. มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร  
         5. มีการส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 
         6. มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระท่ี 4.6 

ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          ประการแรก อาจารย์เจษฎา ไชยตา, อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช และอาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ ได้เข้า
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้วย mobile application จัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
          ประการที่สอง อาจารย์เจษฎา ไชยตา, อาจารย์ชไมพร ไทยดำรงเดช, อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา, อาจารย์
ณัฐภณ อัญชัน  และอาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม 
จัดโดย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วาระที่ 4.1 
และครั้งที่ 6/2562 วาระท่ี 4.1 และวาระที่ 4.2 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า  
          1. การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์นั้น มีการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มี
การเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำตำรา/
เอกสารประกอบการสอน มีแผนในการพัฒนาอาจารย์เรื่องการสนับสนุนอาจารย์ให้ทำวิจัยและไปประชุมวิชาการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ปีการศึกษา 2562  
          2. การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
            3. จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตรมี
การการรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่มีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และแผนพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ชัดเจน ในประเด็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการยังไม่มีการกำหนดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเป็นประโยชน์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใน
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการถ่ายทอดแผนการพัฒนาและส่งเสริม
อาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 
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          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 6/2562  
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ดำเนินการพัฒนาศักยภาพอาจารย์โดยแทรกอยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการปีถัดไป และหารือกับทางคณะหรือมหาวิทยาลัยควรมีเจ้าหน้าที ่มา
ช่วยเหลืออาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อแบ่งเบาภาระงานที่ไม่เกี ่ยวข้องกับภาระงานประจำของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ สนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ ให้มีการเพิ่มพูน
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง การจัดทำตำรา/เอกสารประกอบการ
สอน และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศ  เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์   
    ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษาต่อไป 2563 หลักสูตรมีมติให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเพิ่มขั้นตอนการถ่ายทอดแผนการพัฒนาส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ 
และดำเนินการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้ทราบและทบทวน รวมทั้งดำเนินการตามแผนพัฒนา
ตนเองที่เสนอไว้กับแผนการพัฒนาตนเองของคณะฯ เพื่อจะสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับ
หลักสูตรในหลายด้าน เช่น การพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระดับคะแนนที่ดีขึ้น และการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ และกำหนดให้อาจารย์ผู้่รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนแจ้งความจำนงในการพัฒนาตนเองทั้งด้าน
การบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระยะยาว 2 -5 ปี และควรมีการทบทวน
แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็นระยะ 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2562 
ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

   ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2560 4.66 
2561 4.68 
2562 4.70  

ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
4.2-1  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก         
                  - 

4.2-2  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
                  - 
4.2-3  จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน ชื่อวารสาร/ปีที/่ฉบับที/่หมายเลขหน้า ค่าน้ำหนัก 

1 ชไมพร  ไทยดำรง
เดช 

ชไมพร  ไทยดำรงเดช. (2562). ผลกระทบ
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น : กรณีศึกษาการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในเขต เศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดหนองคาย. 

เอกสารรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ 
ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21”, (หน้า 551-559).  เชียงราย : 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย. วันที่ 22 – 23  
มีนาคม  2562. 

0.2 
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2 นายณัฐภณ อันชัน ณ ั ฐภณ อ ั นช ั น . (2562). ป ัญหากา ร
เรียกร้องค่าเสียหายกรณีเจ้าหนี้ทวงถาม
ห น ี ้ โ ด ย ม ิ ช อ บ ด ้ ว ย ก ฎ ห ม า ย ต า ม
พระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558. 

 

วารสารวจิัยและพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฎเลย ปีที่ 
14 ฉบับที่ 19 กรกฎาคม - กันยายน 2562 (หน้า 9 
– 20). 

0.6 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 
2. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี 

0 

3. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท 

5 

4. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

0 

5. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี 

0 

6. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท 

0 

7. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

0 

8. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี 

0 

9. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท 

0 

10. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก 

0 

11. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 0 
12. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญา
โท 

0 

13. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 0 
จำนวนรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 0 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 0 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  0 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3) 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

          อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลาออก 1 คน แต่มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาอยู่ตามระยะเวลาของหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2565 ทั้ง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจำหลักสูตรดีขึ้น 

ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2560 4.66  
2561 4.68 
2562 4.70 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบท่ี 2 และ 3) 

 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลนักศึกษา  
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษา 
ที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวน 
นักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 

2558 2559 2560 2561 2562 การคงอยู ่
2557 49 31 31 31 - - 63.27 
2558 36 36 27 27 27 - 75.00 
2559 40 - 40 34 29 29 72.50 
2560 36 - - 36 32 29 80.55 
2561 24 - - - 24 17 70.83 
2562 63 - - - - 63 100 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา 

1. นักศึกษาออกกลางคันเพ่ือไปสอบบรรจุรับราชการตำรวจและทหาร 
2. นักศึกษาลาออกเพ่ือไปศึกษาต่อในสาขาอ่ืน 
3. นักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 
3.1.1  การรับนักศึกษา   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  จำนวนการรับนักศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 จำนวน 60 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 และนักศึกษาใหม่มี
คุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        ในระบบการรับนักศึกษา มีระบบ กลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
    1. กำหนดจำนวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย 
       1.1 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร  กำหนดการรับนักศึกษา   
       1.2 สรุปรายงานการประชุม 
    2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 
    3. กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และเครื่องมือที่ใช้ 
วิธีการคัดเลือกและ การกำกับ ติดตาม 
       3.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหน้าที่        
       3.2 รับสมัครตามระบบการศึกษา 
    4. ดำเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา 
       4.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งระบบ โควต้า กลุ่มสนุก และรับตรงทั่วประเทศ 
       4.2 รับสมัครตามระบบการรับนักศึกษา 
   5.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้าน ภูมิลำเนาและการศึกษาของผู้มีสิทธิ์ฯ 



 

 

19 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

       5.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
       5.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
   6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นหรือแบบประเมิน สัมภาษณ์ 
       6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน 
       6.2  คณะกรรมการฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา/สอบข้อเขียน 
   7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล 
       7.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน 
       7.2 สรุปรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษา ของ กสบ. 
       8.1 กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ  
       8.2 ตรวจสอบผลการรับนักศึกษา 
   9.  รับรายงานตัวนักศึกษาตามกำหนดการและขั้นตอนที่กำหนด 
       9.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา  
       9.3 รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน 
   10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
       10.1  รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา  
       10.2  ประกาศในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย/คณะ 
   11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพื ่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการรับ นักศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
   12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหารมีการรายงาน
ผลการประเมินกระบวนการ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
   13. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
   14.รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ รับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 
4.2  
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        จากการดำเนินงานตามระบบกลไก พบว่า การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 มีการตั้งเป้าหมายรับนักศึกษา
จำนวน 60 คน โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) โดย
ผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจากการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับมคอ.2 เพื่อพิจารณาจำนวนการรับนักศึกษา เกณฑ์คุณสมบัติของ
ผู้สมัคร กำหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 5 รอบ คือ รอบท่ี 1 รอบแฟ้มสะสมงาน รอบ
ที่ 1 รอบแฟ้มสะสมงาน รอบที่ 2 รอบโควต้า รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รอบ Admission และรอบที่ 5 
ระบบรับตรง  
         การรับนักศึกษาสมัครรอบท่ี 1 ประเภทแฟ้มสะสมงาน มีจำนวนผู้สมัคร 17 คน สอบจริง 10 คน  รายงานตัว
และเข้าเรียนเป็นนักศึกษาจำนวน 10 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่อง การแนะแนว
การศึกษาต่อและการรับนักศึกษาใหม่ ทางหลักสูตรได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับนักศึกษาแบบรับตรง 
และแนะแนวการศึกษาต่อโดยมีเป้าหมายคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และ
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มุกดาหาร (จังหวัดสนุก) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้มี
จำนวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นและครบตามเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด และหลักสูตรได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาเพ่ือ
ได้นักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วาระท่ี 
4.6 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       พบว่า ประการแรก การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในอดีตที ่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบให้ สำนัก
อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการ แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่กลับมีจำนวนน้อย สาขาวิชานิติศาสตร์
ต้องช่วยเหลือตัวเองมากไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยได้ โดยการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
ของสาขานิติศาสตร์ ควรกระทำผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก จะได้สะดวก สื่อกลางแจ้งมากขึ้น 

ประการที่สอง  ให้เสนอแนวทางการรับนักศึกษาต่อผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และของ
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนกระบวนการรับนักศึกษา โดยควรมีการประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาในจังหวัดอ่ืน
นอกจากเขตจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) และการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาควรกระทำผ่านทาง
เฟซบุก๊ หรือสื่อกลางแจ้งเพ่ิมเติม และมอบอาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขำ เป็นผู้ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็น
เครือข่ายเพื่อทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ประการที่สาม ทำเรื่องขออนุญาตเปิดเรียนเสาร์อาทิตย์สำหรับบุคคลที่ทำงานแล้วซึ่งปัจจุบันทำการเปิดรับ
สมัครและรับนักศึกษา เข้าเรียนรุ่นที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  

ผลจากการดำเนินการที่กล่าวมา พบว่า ผลการรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในแผนการรับนุัก
ศึกษา จึงควรนำระบบการรับนักศึกษาไปใช้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ต่อไป อย่างไรก็ตามที่ประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ควร
เพิ่มเติมพื้นที่ในการออกแนะแนวในจังหวัดใกล้เคียง โดยการออกประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยและออก
ประชาสัมพันธ์เฉพาะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนำรุ่นพี่ออกแนะแนวร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบออนไลน์ 
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 6/2562 วาระท่ี 
4.6 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          ประการแรก การรับนักศึกษาสมัครรอบที่ 2 ประเภทโควต้า มีจำนวนผู้สมัคร 22 คน สอบจริง 10 คน  
รายงานตัวและเข้าเรียนเป็นนักศึกษาจำนวน 9 คน  ซึ่งมีจำนวนผู้สมัครที่มากกว่ารอบแรก แต่ต้องรอการรับสมัครใน
รอบท่ี 3 อีกครั้ง สำหรับการเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์มีนักศึกษาสนใจมาสมัครประมาณ 43 คน 
          ประการที่สอง  การสอบเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร์ ถ้าเป็นไปได้ควรมีข้อสอบสัมภาษณ์ที่แสดง
ถึง “หลักวิชาชีพนักกฎหมาย” และ “ความรู้เกี่ยวการปกครองในระบบประชาธิปไตย” 
          ประการที่สาม  การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาควรประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย 
          จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบการรับนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาการรับ
นักศึกษาในปี 2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีมติควรเพ่ิม
พื้นที่การออกแนะแนวการศึกษา โดยการเพิ่มจำนวนโรงเรียนที่จะไปทำกิจกรรมให้เกิดมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้น และเพิ่มพื้นที่การแนะแนวในต่างจังหวัดร่วมกับทีมแนะแนวของ
มหาวิทยาลัยนครพนม และการออกแนะแนวควรดำเนินการก่อนจะมีการรับสมัครรับนักศึกษา และพิจารณาห้วง
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เวลาที่นักเรียนจะสอบปลายภาคและปิดภาคการศึกษาร่วมด้วย เพื่อให้ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักศึกษาใหม่
เป็นไปตามท่ีกำหนด 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 วาระท่ี 
4.4 
3.1-2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาแรกเข้าที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ในประเด็นคุณลักษณะของการ
เป็นนักกฎหมาย และทักษะภาษาต่างประเทศ จำนวนประมาณ 34 คน   
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศที่เพียงพอ และมีคุณลักษณะของ
การเป็นนักกฎหมาย นักศึกษาที่มีทักษะภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
       ในระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีระบบ กลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
   1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
       1.2 ประชุมพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ และแบบสำรวจความพร้อมก่อนเข้าเรียนและเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์รับนักศึกษา 
   2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
        2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษา  
        2.2 สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษา 
         2.3 ทำแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้อง กับ มคอ.2 ปรับพ้ืนฐานความรู้
ของนักศึกษา  
   3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
        3.1 นำเสนอร่างแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร  
        3.2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน 
   4. การดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
         4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
        4.2 ประชุมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
         4.3 ดำเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม  
        5.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

   5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   5.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   5.4 ปรับปรุงการดำเนินการเตรียมความพร้อม 

   6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   6.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   6.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

   7.  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
        7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อม  
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   7.2 สรุปผลการปรับปรุง 
   8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

   8.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม  
        8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
   9. จัดทำรายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์ 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี 
4.1 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

 จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2561 พบว่านักศึกษามี
ความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอและนักศึกษายังขาดคุณลักษณะของการเป็นนัก
กฎหมาย ซึ่งสาขาวิชาได้กำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปี 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จึงได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามระบบ กลไก ดังนี้ 
        สาขาวิชานิติศาสตร์  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ศึกษาดูงานศาลในวันรพี โดยมีให้กับนักศึกษาระหว่าง
วันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ศาลจังหวัดนครพนม และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้เข้าใจถึงการมีคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมาย และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้พิพากษาศาลจังหวัด
นครพนมได้ให้คำแนะนำของการเป็นคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษ
ที่ 21 และเพิ่มการอบรมในส่วนของภาษาไทยสำหรับนักกฎหมายขึ้น โดยเชิญผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม เป็น
วิทยากร พบว่า นักศึกษาแรกเข้ามีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายเพิ่มขึ้น และมีผลสอบเฉลี่ย
ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ pre-test 7.5 คะแนน ผลสอบ post-test 10.2 คะแนน จาก
คะแนนทั้งหมด 15 คะแนน 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 
4.1 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          พบว่า ควรปรับปรุงแนวปฏิบัติกิจกรรมและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาโดยปรับให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในแต่ชั้นปีเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนจัดเตรียมแผนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา และให้สอบถามความต้องการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษากับนักศึกษาใหม่ ที่มารายงานตัวเพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้อาจารย์
ประจำหลักสูตรเสนอว่า ในการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษนั้นควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรมให้มากขึ้นกว่าเดิม เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 
4.1 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
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        ผลจากการปรับปรุง พบว่าพบว่านักศึกษาแรกเข้ามีความเข้าใจในคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายเพ่ิมขึ้น 
โดยผลผลสอบเฉลี่ย pre-test ผลสอบ post-test ทางด้านคุณลักษณะของการเป็นนักกฎหมายดีขึ้น และผลสอบ
เฉลี่ย pre-test คะแนน 8.7  ผลสอบ post-test คะแนน 12.5 ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วาระท่ี 
4.1 

ตัวบ่งชี้  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2-1  การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาทุกคนได้รับคำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี   

ระบบกลไก/กระบวนการ  
  ในระบบการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มีระบบ

และกลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
    1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษา 
        1.1 สาชาวิชาประชุมเพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

   1.2 สาชาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดี 
    2. ทบทวนและกำหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้คำปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา /บทบาท
หน้าที่ อาจารย์ทีป่รึกษา ให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้ง การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการ ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
          2.1 อาจารย์ทีป่รึกษาประชุมทบทวนและกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
        2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ที่ปรึกษาในคำสั่งให้ชัดเจน  
        2.3 แจ้งคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ 
    3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์
ทีป่รึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้คำปรึกษา  

 3.1 บันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาและ  นักศึกษา 
        3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา 
        3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รึกษา และข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
    4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา /การจัดการ
ความเสี่ยงด้านนักศึกษา 
        4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่พบ
จากการให้คำปรึกษา  
        4.2 กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้คำปรึกษาเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ 
    5. กำหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาในการให้คำปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 
       5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุม  เพื่อกำหนดซ่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ทีป่รึกษา และ นักศึกษา เช่น สื่อออนไลน์  ตู้จดหมาย สื่อสาร -โทรศัพท์ กำหนดเวลาให้คำปรึกษา 
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       5.2 แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารให้อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา 
    6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา 
       6.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทำแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา   
       6.2 อาจารย์ทีป่รึกษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ 
       6.3 อาจารย์ทีป่รึกษารวบรวมเก็บเป็นข้อมูล/รายงานฝ่ายกิจการนักศึกษารวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
    7. ดำเนินการให้บริการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเสี่ยงด้าน
นักศึกษาตามแนวทางที่กำหนด 
        7.1 ฝ่ายวิชาการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา 
        7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา 
        7.3 ดำเนินการให้คำปรึกษา 
    8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
        8.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดทำแบบสำรวจ/แบบสอบถามความพึงพอใจการให้คำปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา  
        8.2 ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้นักศึกษาตอบแบบสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจการให้คำปรึกษาของอาจารย์
ทีป่รึกษา 
        8.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
        8.4 สรุปผล เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา 
    9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่ นักศึกษา 
        9.1 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมเพื่อประเมินกระบวนการให้บริการฯ และร่วม
พิจารณาหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ  
        9.2 รายงานคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ 
    10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการ
ความ เสี่ยงตามผลการประเมิน 
        10.1 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการ ฯ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
        10.2 นำแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ ที่คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบไปปรับปรุง/
พัฒนาการให้คำปรึกษา 
    11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
    12. ฝ่ายกิจการนักศึกษารายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตของนักศึกษาที่ซัดเจนเป็น รูปธรรมให้ผู้บริหารทราบ 

ให้อาจารย์ประจำสาขาดังต่อไปนี้ รับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
ชั้นปีที่ 1  อาจารย์ชไมพร  ไทยดำรงเดช และอาจารย์เอื้อ มูลสิงห์ 
ชั้นปีที่ 2  อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา และอาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม 
ชั้นปีที่ 3  อาจารย์กษมา  ประเสริฐสังข์ และอาจารย์บุญเลิศ โพธิ์ขำ 
ชั้นปีที่ 4  อาจารย์นันท์นภัสร์ เพ็ชรพงศ์ และอาจารย์เจษฎา ไชยตา ในภาคเรียนที่ 2/2562  

           โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ เช่น การวางแผนการเรียนให้จบการศึกษาในเวลาที่กำหนดตาม
หลักสูตร ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา ให้คำแนะนำในกรณีมีปัญหาการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง สนับสนุนการเรียน
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ของนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ประสบผลสำเร็จสูงสุด ทำงานร่วมกับนักศึกษาในการวางแผนการประชุมและ
กิจกรรมสัมพันธ์ การสร้างความคุ้นเคย ให้มีความสัมพันธ์ที่ระหว่างนักศึกษา และระหว่างครูกับศิษย์ ที่จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนของนักศึกษา ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เช่น 
การจดบันทึกคำบรรยาย การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอ่านตำรา การเขียนรายงาน การนำเสนอรายงาน แก้ไข
ปัญหาผลการเรียนต่ำ เป็นต้น 
  2. การให้คำปรึกษาเก่ียวกับการปรับตัว เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการคบเพ่ือน ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ปัญหา
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ปัญหาความขัดแย้ง  
  3. การให้คำปรึกษาเก่ียวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การเดิน การพูดจา การแต่งกาย กิริยามารยาท การ
มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 
  4. การให้คำปรึกษาในการทำกิจกรรมของนักศึกษา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางสถาบันจัด
ขึ้น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ดำเนินการ การปลูกฝังความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การดูแลรักษาสุขภาพของ
ตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะการทำงานของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และ
เรียนรู้วิธีการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง  การแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับการเรียน สร้าง
วัฒนธรรมความประพฤติที่ดีให้กับรุ่นพี่ หรือเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง  ปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาให้ตระหนักใน
คุณค่าของมรดกของชาติ  
  ในการควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี และได้ระบุบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบในการดูแลนักศึกษาอย่างครอบคลุมทุกด้าน โดยในปีการศึกษา 2562  
            ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 
วาระท่ี 4.6 และครั้งที่ 5/2562 
 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
         มีการนำระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  พบว่า  
         1. ระบบการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากอาจารย์ติดภารกิจอื่น เช่น 
อาจารย์มปีระชุมหรือต้องเข้าอบรมโครงการต่าง ๆ นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าพบตามตารางเวลาที่กำหนดได้ 
         2. การดูแลนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนยังได้ผลดี กล่าวคือ 
               - อาจารย์ชไมพร  ไทยดำรงเดช อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน และ
ปัญหาครอบครัว ซ่ึงอาจจะส่งผลให้มีผลกระทบต่อการเรียน   
               - อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แจ้งว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีปัญหา
เรื่องผลการเรียนที่ไม่ดีสำหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้ 
       - อาจารย์กษมา  ประเสริฐสังข์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้แจ้งว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มี
ปัญหานักศึกษาจะพักการเรียนเนื่องจากต้องช่วยเหลือทางบ้าน  
       - อาจารย์นันท์ภัสร์ เพ็ชรพงศ์ และอาจารย์เจษฎา ไชยตา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แจ้ง
ว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีผลการเรียนที่ไม่ดีสำหรับบางคน ซึ่งส่งผลให้อาจจะไม่จบการศึกษาได้  และนักศึกษาประสบ
อุบัติเหตุรุนแรงเป็นเหตุให้ต้องพักการเรียนไม่มีกำหนด 
 สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1  
พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การให้คำปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบสำรวจ
ทั้งสิ้น 35 คนพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.01  ซึ่งจำแนกเป็นรายละเอียด  



 

 

26 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

         1. ขั้นตอน วิธีการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.91 
         2. การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.96 
         3. การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 3.92  
         4. การได้รับบริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.71 
         5. การได้รับบริการข้อมูลที่เก่ียวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72 
         6. การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.73 
         7. การได้รับบริการข้อมูลที่เก่ียวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72 
         8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.73  
         9. ท่านได้รับบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.38 
         11. ท่านรู้สึกประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องสำหรับให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาในระดับใด 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.32 
         12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและนอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ย
ได้ 4.31 
         14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.07 
         15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.14 
         16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนกแนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 
4.34          
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่ 4/2562 วาระท่ี 
4.1 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า  ประการแรก  การดูแลคำปรึกษาทางวิชาการ และการแนะแนวแก่นักศึกษา ยังขาดการมีส่วนร่วมจาก
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม และฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
หน่วยงานทั้งสองควรเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
อาทิ โดยเฉพาะการจัดฝ่ายแนะแนวคอยให้คำปรึกษาและช่วยบรรเทาปัญหาแก่นักศึกษาโดยตรง  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่  4/2562 วาระท่ี 
4.1 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         มีผลการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
โดย 
         1. กำหนดให้การเข้าอาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนด 
         2. ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนกำกับดูแลนักศึกษาและให้คำแนะนำในการเรียนและการปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนแก่นักศึกษาในชั่วโมงที่อาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้สอน และกำหนดให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนที่ไม่ดีเข้าฟังคำ
บรรยายซึ่งทำการถ่ายทอดมาจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพ่ิมเติม 
         3. มอบ อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม ทำหน้าที่การกำกับ ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  และ
คำปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ในวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ หรือ
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นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้
ทราบ การกำกับ และติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูล ประวัติการให้คำปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาไว้เพื่อร่วมกัน พิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมดูแล ให้
คำปรึกษาแก่นักศึกษา  
         4. ใช้ช่องทางอื่นในการขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์นอกจากการเข้าปรึกษาโดยตรง เช่นการโทรศัพท์ การ
สื่อสารผ่านไลน์ หรือ Facebook เป็นต้น และได้มอบมายให้ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสร้างกลุ่มสำหรับติดต่อ
กับนักศึกษา และประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ ให้สร้างกลุ่มไลน์ และกลุ่มใน Facebook 
หรือการปรึกษาผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์อื่น ๆ เช่น Microsoft Teams, ZOOM, Google Team เป็นต้น  
         5. ควรให้ผู้ปกครองเข้ามารับทราบปัญหาของนักศึกษาและมีส่วนร่วมในการวางแผนดูแลนักศึกษาตั้งแต่
ระยะเริ่มต้น และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่  6/2562 วาระท่ี 
4.1 
        พบจากผล สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ภาคการเรียน
ที่ 2  พบว่า จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อ “การให้คำปรึกษาของอาจารย์ในหลักสูตร” จากผู้ตอบแบบสำรวจ
ทั้งสิ้น 30 คนพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.03  ซึ่งจำแนกเป็นรายละเอียด ปรากฎตามรายงานการประชุมครั้งที่ 
6/2562 วาระท่ี 4.2) 
         1. ขั้นตอน วิธีการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.91 
         2. การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านวิชาการ ค่าเฉลี่ย ได้ 4.02 
         3. การได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาในด้านการแก้ไขปัญหาส่วนตัว 3.92  
         4. การได้รับบริการจากสื่อประชาสัมพันธ์ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์) ค่าเฉลี่ยได้ 3.75 
         5. การได้รับบริการข้อมูลที่เก่ียวกับทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.72 
         6. การได้รับบริการข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมประกวดต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย ได้ 3.73 
         7. การได้รับบริการข้อมูลที่เก่ียวกับแหล่งงาน การรับสมัครงานและการฝึกงาน ค่าเฉลี่ย ได้ 3.72 
         8. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ค่าเฉลี่ยได้ 3.82  
         9. ท่านได้รับบริการให้คำปรึกษาเรื่องการเรียนหรือทางวิชาการในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         10. ท่านได้รับบริการแนะแนวให้คำปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิตในวัยเรียนในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 4.38 
         11. ท่านรู้สึกประทับใจต่อบริการสายด่วน หรือห้องสำหรับให้บริการคำปรึกษาแก่นักศึกษาในระดับใด 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.32 
         12. ท่านได้รับบริการทางด้านแบบทดสอบทางจิตวิทยา เช่น แบบวัด IQ, EQ, แบบวัดบุคลิกภาพ ฯลฯ 
ค่าเฉลี่ยได้ 4.12 
         13. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารทางด้านแหล่งรับสมัครงาน (เต็มเวลาและนอกเวลา) ในระดับใด ค่าเฉลี่ย
ได้ 4.31 
         14. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านแหล่งทุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.07 
         15. ท่านได้รับบริการข่าวสารด้านสถาบันที่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่าปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยได้ 4.14 
         16. ท่านได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทางสื่อออนไลน์ของแผนกแนะแนวในระดับใด ค่าเฉลี่ยได้ 
4.34 
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         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 
4.1 
3.2-2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไก โดยมี
ลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 
1. สำรวจกิจกรรมความต้องการ 
        1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจความต้องของนักศึกษา 
        1.2 สำรวจความต้องการของนักศึกษาโดยกำหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
        1.3  เขียนโครงการ 
        1.4  เสนอโครงการ 
        1.5  ดำเนินโครงการ 
        1.6  สรุปเพื่อให้ทราบความต้องการของนักศึกษา 
2. จัดทำแผนงานพัฒนานักศึกษา 
           2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน 
        2.2  ประชุมจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
        2.3  เขียนแผนงานโครงการ 
        2.4  เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือกำหนดไว้ในแผนราชการประจำปี 
3. ดำเนินงานตามแผน 
        3.1  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  
         3.2  เขียนโครงงานตามแผน  
         3.3  ปฏิบัติงาน 
         3.4  ติดตามและประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  
         3.5  พัฒนาปรับปรุง  
         3.6  รายงานผล 
4. รายงานผลการดำเนินงาน 
         4.1 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน  
         4.2  คณะกรรมการประชุมและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพร้อม ทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง 
5. ประเมินแผนงาน 
         5.1  ประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน  
         5.2  นำผลการประเมินไปปรับใช้  
         5.3  ประเมินผลที่ได้จากการปรับปรุง  
         5.4  สรุปโครงการที่ได้ผลต่อนักศึกษาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 
4.1 



 

 

29 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
         ประการแรก  ในปีการศึกษา 2562  มีการดำเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามระบบและกลไก มีกระบวนการดำเนินการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ประชุมวางแผนเพื่อเตรียม ความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา 
โดยเฉพาะ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น จัดทำกิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ดู
งานศาลในวันรพี โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 ในช่วงบ่าย วิทยากรคือ ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม  มาบรรยายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการฟ้องคดีในศาลยุติธรรม และด้าน
การใช้ชีวิตในการเป็นนักเรียนกฎหมายและคุณลักษณะของนักกฎหมาย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนม มาบรรยาย
ในด้านภาษาอังกฤษ  และด้านการใช้ภาษาไทยในกฎหมาย และนักศึกษาแรกเข้ามีความเข้าใจในคุณลักษณะของ
การเป็นนักกฎหมายเพิ่มขึ้น และผลสอบเฉลี่ยทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคอมพิวเตอร์ pre-test 7.5 
คะแนน ผลสอบ post-test 10.2 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 15 คะแนน 
       ประการที่สอง สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ณ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4  
       ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์  ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 
4.1 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       พบว่า ประการแรก  เมื ่อพิจารณารายวิชาการศึกษาทั ่วไปจะพบว่า 30005103 วิชาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 30002102 วิชาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 30002103 วิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  30002101 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ซึ่งวิชาเหล่านั้นเป็นการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสามารถตอบสนองการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  มีความซ้ำซ้อนกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาจจะไม่มีความจำเป็นในการจัด
โครงการในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในส่วนของสาขาวิชา และหากมีความจำเป็น
จะต้องจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที ่ 21 ส่วนกลาง ระดับ
มหาวิทยาลัยหรือคณะควรจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
บูรณาการกับรายวิชาการศึกษาทั่วไปได้จะเป็นการดีอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาวันพุธตอนบ่ายซึ่งเป็นคาบกิจกรรมของ
นักศึกษาอยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาความต้องการในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของแต่ละ
หลักสูตรมีความแตกต่างกัน และหากจัดรวมกันทุกหลักสูตรแล้วจะค่อนข้างหาเวลาลำบาก และหาคนรับผิดชอบ
ค่อนข้างยาก 
          ประการที่สอง  การเตรียมนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในปีที่ผ่านมาค่อนข้างกะทันหัน ผลการแข่งขันในปีนี้
ไม่มีนักศึกษาได้รับรางวัล 
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วาระท่ี 
4.5 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

   พบว่า ประการแรก  ปีที่แล้วได้มีการหารือกับผู้บริหารในประเด็นดังกล่าวแล้ว และผู้บริหารคณะได้แจ้งว่าได้
มีการหารือกับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปถึงประเด็นดังกล่าว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจและรับเอาแนวคิดไป
นำเสนอ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งทำให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการดำเนินนโยบาย 
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         ประการที่สอง  หากทางกองพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ดำเนินการให้แล้ว ทางกองกิจการนักศึกษา
ของคณะควรดำเนินการในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของสาขาวิชา 
         ประการที่สาม  ในการเตรียมนักศึกษาเพื ่อเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในปีถัดไป ควรมีการเตรียม
นักศึกษาล่วงหน้าพอสมควรและมีกระบวนการที่ชัดเจน 

  ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วาระที่ 
4.5 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

3.3-1 อัตราการสำเร็จ
การการศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3-2 อัตราการคงอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.2 จำนวนการคงอยู่และสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

อัตราการคงอยู่  
ปีการศึกษาท่ี

รับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษา 
ที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

จำนวน 
นักศึกษ

า 
ที่รับเข้า 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 

255
8 

2559 2560 2561 
2562 การคง

อยู ่
2557 49 31 31 31 - - 63.27 
2558 36 36 27 27 27 - 75.00 
2559 40 - 40 34 29 29 72.50 
2560 36 - - 36 32 29 80.55 
2561 24 - - - 24 17 70.83 
2562 63 - - - - 63 100 

- ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารับเข้า 40 คน พ้นสภาพนักศึกษา 7 คน ลาออก 2 คน 
นักศึกษาคงอยู่ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 
- ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารับเข้า 36 คน พ้นสภาพนักศึกษา 3 คน ลาออก 4 คน 
นักศึกษาคงอยู่ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 80.55 
- ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้า 24 คน พ้นสภาพนักศึกษา 6 คน ลาออก 1 คน 
มีนักศึกษาคงอยู่ 17 คิดเป็นร้อยละ 70.83 
- ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารับเข้า 63 คน มีนักศึกษาคงอยู่ 63 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
อัตราการสำเร็จการศึกษา  
 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร (พ.ศ.) 

จำนวนที่ลาออก คัดชื่อออก  
รวมเมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี

ประเมิน 2559 2560 2561 2562 
2556 28 13 - - - 15 
2557 49 - 31 - - 18 
2558 36 - - 17 - 16 
2559 40 - - - 17 23 
2560 40 - - - -  
2561 24 - - - -  
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2562 63 - - - -  
หมายเหตุ  กรณีหลักสูตรเทียบโอน/หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ต้องเพ่ิมตาม 
จำนวนปีที่ศึกษา 

- ปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำนวน 31 คน จากจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 49 คน คิดเป็นร้อยละ 63.26 

- ปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำนวน 17 คน จากจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 36 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 

- ปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด จำนวน 17 คน จากจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50  

3.3-3  ความพึงพอใจ 
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   
จากนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนการสอนซึ่งนักศึกษาร้องขอให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ในเรื่องต่าง ๆ นำมา
ปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2562 ภาคการเรียนที่ 1 และจากการสำรวจความพึงพอใจ
ต่อร้องเรียนในปีการศึกษา 2562  ภาคการเรียนที่ 1 พบว่า 
       ในข้อ 7. ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.52  
                  7.1  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อร้องเรียน 4.60  
                  7.2  ช่องทางการร้องเรียนหลากหลายเข้าถึงง่าย 4.52  
                  7.3  ได้รับการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม   4.60 

             7.4  การพิจารณาดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม 4.35  

โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
-               1. ควรปรับปรุงหอ้งเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  

              2. เพ่ิมจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่
เป็นอยู่  

         3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
         4. ขอให้มียาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุข ภาวะให้มีความ

หลากหลายและพร้อมต่อการที่จะตอบสนองต่อนักศึกษา 
         5. ควรเพิ่มเติมตำรา หรือหนังสือทางด้านวิชาการที่ทันสมัยต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
      ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 3.1 

 

ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตร จึงได้มีการปรับปรุง สิ่งสนับสนุนด้านการเรียน
การสอน คือ  

-            - ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
        - เพ่ิมจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  

   - ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  



 

 

32 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

   - ขอให้มียาหรือสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณสุข ภาวะให้มีความ
หลากหลายและพร้อมต่อการที่จะตอบสนองต่อนักศึกษา 

   - ควรเพิ่มเติมตำรา หรือหนังสือทางด้านวิชาการที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมเพ่ือการสืบค้นและเรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
      ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 /2562 วาระท่ี 3.1 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       พบว่า กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์หรือส่วนกลาง ควรร่วมเป็นผู้ดำเนินการรับข้อร้องเรียนมิใช่ให้สาขาวิชาแต่
ละสาขาเป็นผู้ดำเนินการเอง เมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทางคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควรแจ้งหัวหน้าสาขาเพ่ือดำเนินการเป็นความลับเนื่องจากบาง
เรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  
       ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์  ครั้งที่  3 /2562 วาระท่ี 3.1 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผล ทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ  
       พบว่า กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์หรือส่วนกลาง ควรร่วมเป็นผู้ดำเนินการรับข้อร้องเรียนมิใช่ให้สาขาวิชาแต่
ละสาขาเป็นผู้ดำเนินการเอง เมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนของนักศึกษา ทางคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควรแจ้งหัวหน้าสาขาเพ่ือดำเนินการเป็นความลับเนื่องจากบาง
เรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน  

 และตั้งแต่ปีการศึกษา  2562 ภาคการเรียนที่ 1 นักศึกษาร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งนักศึกษาร้อง ขอให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ในเรื่องต่าง 
ๆ นำมาปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา 2562 ภาคการเรียนที่ 2 เช่น การจัดซื้อหนังสือ
เพิ ่มเติมเข้าห้องสมุดกฎหมาย และจากการสำรวจความพึงพอใจต่อร้องเรียนในปี
การศึกษา 2562  ภาคการเรียนที่ 2 พบว่า 
       ในข้อ 7. ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา คะแนนรวม  4.55 
                  7.1  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อร้องเรียน 4.60  
                  7.2  ช่องทางการร้องเรียนหลากหลายเข้าถึงง่าย 4.52  
                  7.3  ได้รับการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม     4.60 

           7.4  การพิจารณาดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม  4.55  

        ปรากฎตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขา
นิติศาสตร์  ครั้งที่  8 /2562 วาระท่ี 4.6 
  
 

 
ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)   
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วันที่สำรวจ........11 ธันวาคม 2562.......  

  
ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ร้อยละ 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมด 17 100 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 16 94.12 
จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

16 
 

16 

 
 

94.12 

จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ   
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา   
จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ   
จำนวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   
จำนวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร   

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 มีผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562  จำนวน 17 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียน
รายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี 5) 
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ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
I ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

30002301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2562 5 3 4 6 2 1 5 1 0 27 26 
30003302 ภาษาเวยีดนามเพือ่การสื่อสาร 1/2562 18 5 3 0 0 1 1 0 0 28 28 
30004406 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบักฎหมาย
ในชีวิตประจำวัน 

1/2562 
1 5 9 4 9 0 0 0 0 28 28 

30004407 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง 1/2562 9 1 5 3 7 2 1 0 0 28 28 
30005301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา 

1/2562 
2 7 8 4 3 2 1 1 0 28 27 

30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย 1/2562 6 2 2 6 10 0 0 1 0 27 26 
30111202 กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติ
ทั่วไป 

1/2562 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 1/2562 1 0 3 7 7 6 2 2 0 28 26 
30111206 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ไป 1/2562 3 2 0 3 3 1 3 13 0 28 15 
30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมอื 1/2562 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 

1/2562 
0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 3 

30111217 กฎหมายครอบครัว 1/2562 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 3 
30111229 กฎหมายปกครอง 1/2562 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
30001301 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 2/2562 0 2 6 11 6 2 0 2 0 29 27 
30002302 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2562 2 17 8 0 0 0 0 2 0 29 27 
30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 2/2562 1 2 2 7 2 5 8 2 0 29 27 
30005401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำวัน 

2/2562 2 5 9 8 1 0 0 2 0 27 25 

30006401 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิตัล 2/2562 5 12 6 2 0 0 0 1 2 28 27 
30111203 กฎหมายอาญา ๒: ภาคความผิด 2/2562 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 
30111204 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ระบบตุลาการ 

2/2562 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

30111208 กฎหมายวา่ด้วยหนี ้ 2/2562 1 4 2 4 10 5 0 2 0 28 26 
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จดัการ
งานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 

2/2562 4 1 2 4 3 2 6 10 0 32 22 

30111211 เอกเทศสัญญา 2 2/2562 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 4 
30111216 กฎหมายทรัพย์สิน 2/2562 17 11 1 0 0 0 0 1 0 30 29 
30111217 กฎหมายครอบครัว 2/2562 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 
30111218 กฎหมายมรดก 2/2562 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
30111224 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 2/2562 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศในทาง
มหาชน 

2/2562 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

30111228 รัฐธรรมนูญ 2/2562 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
30111234 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2/2562 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
30004104 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

1/2562 
3 9 2 2 0 0 0 0 0 16 16 

30006101 การรู้สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2562 
2 5 9 0 0 0 0 0 0 16 16 

30111202 กฎหมายอาญา ๑ : บทบัญญัติ
ทั่วไป 

1/2562 
3 1 2 2 0 1 2 5 0 16 11 

30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 1/2562 0 3 2 2 1 0 1 0 0 9 9 
30111210 เอกเทศสัญญา ๑ 1/2562 2 2 1 1 1 1 1 7 0 16 9 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
I ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

30111212 กฎหมายลักษณะประกับดว้ย
บุคคลและทรัพย์สิน 

1/2562 
1 1 1 6 2 2 1 2 0 16 14 

30111213 กฎหมายลักษณะประกันภยั 1/2562 4 0 3 2 0 1 1 5 0 16 11 
30111228 รัฐธรรมนูญ 1/2562 1 0 3 3 2 0 1 6 0 16 10 
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2562 1 9 4 0 0 0 0 1 0 15 14 
30005102 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 2/2562 2 6 4 2 0 0 0 1 0 15 14 
30006102 สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ 2/2562 0 1 4 0 5 1 1 3 0 15 12 
30111203 กฎหมายอาญา ๒ : ภาค
ความผิด 

2/2562 1 5 2 1 0 1 0 2 0 12 10 

30111204 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและ
ระบบตุลาการ 

2/2562 2 2 2 1 3 1 0 4 0 15 11 

30111211 เอกเทศสัญญา ๒ 2/2562 7 0 2 1 1 2 0 2 0 15 13 
30111217 กฎหมายครอบครัว 2/2562 6 5 0 2 1 0 0 1 0 15 14 
30111211 เอกเทศสัญญา ๒ 1/2562 2 3 2 4 4 3 1 6 0 25 19 
30111213 กฎหมายลักษณะประกันภยั 1/2562 4 1 4 1 4 3 3 5 0 25 20 
30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมอื 1/2562 3 2 3 0 12 4 1 0 0 25 25 
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและ
บริษัท 

1/2562 
7 3 11 2 2 0 0 0 0 25 25 

30111217 กฎหมายครอบครัว 1/2562 1 3 7 8 5 1 0 0 0 25 25 
30111219 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
๑ 

1/2562 
2 1 2 4 0 2 6 8 0 25 17 

30111229 กฎหมายปกครอง 1/2562 2 1 8 5 4 1 2 2 0 25 23 
30111203 กฎหมายอาญา ๒ : ภาค
ความผิด 

2/2562 
0 0 0 1 1 2 2 0 0 6 6 

30111218 กฎหมายมรดก 2/2562 5 3 3 3 2 3 5 0 0 24 24 
30111220 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
๒ 

2/2562 2 1  6 3 7 3 0 1 24 23 

30111221 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
๑  

2/2562 4 1 2 5 6 2 3 1 0 24 23 

30111224 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 2/2562 11 4 3 2 1 3 0 0 0 24 24 
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง 

2/2562 9 7 3 5 0 0 0 0 0 24 24 

30111228 รัฐธรรมนูญ 2/2562 0 3 1 1 0 0 1 0 0 6 6 
30111230 กฎหมายภาษีอากร 2/2562 1 0 0 6 6 6 0 5 0 24 24 
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2/2562 6 2 4 2  4 2 2 2 0 24 24 
30111219 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
๑ 

1/2562 
0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 1 

30111222 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
๒ 

1/2562 
1 0 5 3 2 3 6 6 0 26 20 

30111226 กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล 

1/2562 
6 4 4 1 1 7 1 2 0 26 24 

30111229 กฎหมายปกครอง 1/2562 0 0 7 1 1 0 1 1 0 11 10 
30111231 กฎหมายล้มละลาย 1/2562 0 1 7 1 11 1 2 3 0 26 23 
30111233 กฎหมายแรงงาน 1/2562 0 3 5 9 6 1 1 1 0 26 25 
30111234 ศาลจำลองและการจัดทำ
เอกสารทางกฎหมาย 

1/2562 
8 1 3 1 2 11 0 0 0 26 26 

30111321 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 2/2562 0 3 1 10 10 0 2 0 0 26 26 
30111218 กฎหมายมรดก 2/2562 0 0 1 0 2 1 0 3 0 7 4 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด จำนวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
I ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

30111220 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 
๒ 

2/2562 0 1 0 2 2 1 1 0 2 9 7 

30111221 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 
๑ 

2/2562 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

30111223 กฎหมายลักษณะพยาน 2/2562 1 3 1 3 4 1 8 2 0 23 21 
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2/2562 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
30111235 กฎหมายอาเซียน 2/2562 9 10 3 2 2 0 0 0 0 26 26 
30111311 กฎหมายวา่ด้วยวธิีปฏบิัติ
ราชการของเจ้าหน้าที ่

2/2562 3 4 3 6 3 3 2 0 2 26 24 

30111312กฎหมายองค์การปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

2/2562 1 3 2 6 5 3 1 4 0 25 21 

30111322 กฎหมายวา่ด้วยศุลกากร 2/2562 6 5 3 6 1 3 1 0 0 25 25 
30111324 กฎหมายการทำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส ์

2/2562 10 3 2 5 0 2 1 2 0 25 23 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1-1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรที่ทันสมัย และมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายใหม่และการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

ระบบกลไก/กระบวนการ  
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
       1. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร 
การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
            1.1  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร 

       1.2  ดำเนินการวิจัยการใช้หลักสูตร  
       1.3  ติดตามบัณฑิตเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ

หลักสูตร  
       1.4  อาจารย์ประจำหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1.1-1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ 

       2. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการร่างหลักสูตร / สาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
            2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตร  

       2.2  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน  
       2.3  อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือทบทวนสาระในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  
       2.4  อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการแก้ไขสาระในรายวิชาและปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่

ประชุม  
       2.5  จัดทำร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

       3. อาจารย์ประจำหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
           3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
           3.2  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง 
           3.3  อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
       4. อาจารย์ประจำหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
       5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
           5.1  อาจารย์ประจำหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
           5.2  นำข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนำเสนอข้ันต่อไป 
       6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการพิจารณา 
           6.1  อาจารย์ประจำหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
           6.2  นำข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนำเสนอขั้นต่อไป 
       7. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม 



 

 

38 
ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

พิจารณา 
           7.1  อาจารย์ประจำหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
           7.2  นำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนำเสนอขั้นต่อไป 
       8. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
           8.1  อาจารย์ประจำหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
           8.2  นำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนนำเสนอขั้นต่อไป 
       9. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
           9.1  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
           9.2  ประซาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website, Facebook, เสยีงตามสาย ฯลฯ 
      10. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนนำข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับแนวทางการนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 
      11. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 
           11.1 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
           11.2 สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสาระในรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย  
           11.3  สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับสาระในรายวิชาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย  
           11.4 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัย 
           ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วาระ
ที่ 4.1 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
       พบว่า   
           ประการแรก  สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับรายวิชากฎหมายประกันด้วยบุคลลและทรัพย์สิน และ
รายวิชารัฐธรรมนูญ รายวิชากฎหมายอาญา และรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ให้มีความสอดคล้องกฎหมาย
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่   
           รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี  4.1                
           ประการที่สอง  ผลการดำเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา  
ดังนี้     

1. คณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/ 2562 
วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 

3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 22 เดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2560 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจำสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  

5. สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  4/2562 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2562 
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           ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนมครั้ง 4/2562 ร่างหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ปรับปรุง 2562) และรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่   
7/2562 วาระท่ี  4.8 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

พบว่า ประการที่หนึ่ง เมื่อพิจารณาขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมจะพบว่า มี
ขั้นตอนจำนวนมากและใช้ระยะเวลานาน ทำให้การขออนุมัติหลักสูตรใช้ระยะเวลาถึง 1 ปีครึ่ง ขั้นตอนการขออนุมัติ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นมักจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน สาเหตุเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
หลักสูตรอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในการจัดทำร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องมีการแก้ไขรูปแบบหลักสูตรอยู่
ตลอดเวลา  

ประการที่สอง ในเรื่องของรูปแบบนั้นมหาวิทยาลัยนครพนมควรมีการจัดทำวงรอบของรูปแบบหลักสูตร 
อาทิ รูปแบบนี้ควรใช้ 1 ปี แล้วจึงนำมาปรับปรุงรูปแบบหลักสูตร 
           ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 วาระ
ที่ 4.8 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           พบว่า ได้นำเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้ว และผู้บริหารของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับที่นำเรื่องดังกล่าวหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ที่ประชุมมีมติรับทราบ
และรอฟังผลการหารือ 
           ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 8/2562 วาระ
ที่ 4.10 
5.1-2  การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ทุกรายวิชามีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์  
ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
      1.1  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
      1.2  ดำเนินการวิจัยการใช้หลักสูตร 
      1.3  ติดตามบัณฑิตเพ่ือสำรวจความพิงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร  
      1.4  อาจารย์ประจำหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.1- 1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ  
2. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการร่างการปรับปรุงหลักสูตร/สาระวิชา 
        2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา 
      2.2  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
      2.3  อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือทบทวนทำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
      2.4  อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการแก้จุดดำอธิบายรายวิชาและปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่ประชุม 
3. นำเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา 
      3.1  คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  

 3.2  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  
 3.3  อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
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4. อาจารย์ประจำหลักสูตรนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา 
         4.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรนำข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระของรายวิชา 
      4.2  จัดทำร่างหลักสูตรและ สมอ.08 
5. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียน
การสอน 
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
      6.1  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
      6.2  สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 
      6.3  สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 
      6.4  ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทำสรุปผลการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
8.  นำเสนอต่อคณะฯ และเพ่ือให้คณะฯ นำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ทุกรายวิชาในเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 และภาคการศึกษาท่ี 2/2562 มีการปรับเนื้อหาตาม
กฎหมายใหม่และยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอน  

 ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 
4.1 และ 4.5 และ ครั้งที่ 5/2562 วาระท่ี 4.2 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  
           ประการที่หนึ่ง ประมาณกลางปี 2562 จะมีการแก้กฎหมายในหลายเรื่อง ปีการศึกษา 2562 จะต้องมีการ
ปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ประการที่สอง นอกจากวิธีการสอนแบบบรรยายแล้ว อาจารย์ผู ้สอน อาจารย์กำหนดให้นักศึกษาไปทำ
รายงานประกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
 ประการที่สาม การจัดทำสาระของรายวิชายังขาดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ดังนั้น  ในการจัดทำสาระของ
รายวิชาควรมีการสอบถามหรือทำการสนทนากลุ่มนักศึกษาที่จะเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำ 
มคอ.3 
 ประการที่สี่  ในการจัดทำสาระของรายวิชาควรมีการสอบถามหรือทำการสนทนากลุ่มนักศึกษาที่จะเรียนใน
รายวิชาดังกล่าวเพ่ือประกอบการจัดทำ มคอ.3  
          ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 วาระ
ที่ 3.1 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ในการปรับปรุงสาระรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 มีตัวแทนนักศึกษาเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสาระในรายวิชาที่จะทำการเรียนการสอน และทุกรายวิชามีการยกกรณีศึกษา
ตามคำพิพากษาฎีกาใหม่ประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 5/2562 วาระที่ 
4.2 และ มคอ.3        

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2-1  การกำหนดผู้สอน   
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เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชาในวิชาแกนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่ทำการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ทุกรายวิชาได้รับการสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับรายวิชาที่ทำการ
เรียนการสอน 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
       ในการวางระบบผู้สอนและ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการจัดการ
เรียนการสอน มีระบบกลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  
       1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำแผนการเรียนการสอน มคอ.2 มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  
          1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมด้วย  
          1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
          1.3 จัดทำการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
       2. กำหนดอาจารย์ผู้สอน  
          2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สอน และกำหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ประจำรายวิชา  
          2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  
       3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน  
          3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
          3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  
       4. ผู้สอนการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน และเสนอต่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ Curriculum  mapping  ตาม 
มคอ. 2      
          5.1  ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร 
          5.2 คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณาอนุมัติ มคอ.3  รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุก
รายวิชารวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       6. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มอค.3  
          6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มคอ.3  
          6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
       7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการกำหนดผู้สอน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ มคอ.3  
          7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการกำหนดผู้สอน กำกับติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
          7.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินท่ีได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
      8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
          8.1 นำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
          8.2  จัดทำการปรับปรุงกระบวนการกำหนดผู้สอน  
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      9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการกำหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
          9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
กำหนดผู้สอน  
          9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขท่ีดี  
      10. มีแนวทางการปฏิบัติที ่ดีของกระบวนการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
          10.1  คณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื ่อง ระบบการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และ 
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
          10.2  นำผลที่ได้จากการประชุมไปกำหนดแนวปฏิบัติ  
      ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 1/ 2562 และครั้งที่ 
5/2562 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตถูกสอนโดยอาจารย์ที่ซึ ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการทำงานในด้าน
กฎหมายนั้น และมีการเชิญ อาจารย์พลภวิษย์  พันธุ์คำเกิด อาจารย์จากเนติบัณฑิตยสภา ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษา
ประจำศาล มาบรรยายร่วมกับ อาจารย์เจษฎา ไชยตา และอาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์  ในรายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 1 และ รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 4.5  
ครั้งที่ 2/2562 วาระท่ี 3.1  ครั้งที่ 5/2562 วาระท่ี 4.2 และ ครั้งที่ 6/2562 วาระท่ี 3.1 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ควรให้อาจารย์ที่ไม่ได้จบนิติศาสตรบัณฑิตเข้าเป็นผู้สอนร่วมด้วยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็น
แนวความคิดท่ีดี เนื่องจากจะได้มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 วาระท่ี 4.2 
5.2-2  การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน            
การสอน   
เป้าหมายเชิงปริมาณ   ทุกรายวิชาแกนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มีการส่งมคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เดือน และมีการปรับปรุง มคอ.3 ให้
ทันสมัยโดยสอดแทรกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎีกาใหม่ และมีการส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดเทอมไม่น้อยกว่า 1 
เดือน 
 
ระบบกลไก/กระบวนการ  

ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม 
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบกลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำแผนการเรียนการสอน (มคอ. 2) มา
พิจารณาแผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  

     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมด้วย  
     1.2 ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
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     1.3 จัดทำการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
2. กำหนดอาจารย์ผู้สอน 

               2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สอน และกำหนดรายชื่ออาจารย์
ผู้สอนประจำรายวิชา  
               2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  
          3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน  
               3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
               3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  
          4. ผู้สอนการจัดทำแผนการเรียนรู้  มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน  และเสนอต่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
          5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2  
               5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
               5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
          6. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มอค.3  
               6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดใน มคอ.3  
               6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  
มหาวิทยาลัยนครพนม 
          7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการกำหนดผู้สอน กำกับ ติดตาม  และตรวจสอบการ
จัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
              7.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินกระบวนการกำหนดผู้สอน กำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
              7.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
นครพนม  
          8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
              8.1 นำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
              8.2  จัดทำการปรับปรุงกระบวนการกำหนดผู้สอน  
          9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการกำหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
              9.1  อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
กำหนดผู้สอน  
              9.2  แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขท่ีดี  
          10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการกำหนดผู้สอน การกำกับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
              10.1  อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการกำหนดผู้สอน 
การกำกับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
              10.2  นำผลที่ได้จากการประชุมไปกำหนดแนวปฏิบัติ  
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         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี 4.1 
และ 5/2562 วาระท่ี 4.1 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ตามท่ีกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาภาคการศึกษาที่ 1/2562 และ 2/2562 
ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องส่งร่าง มคอ.3 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นั้น 
ปรากฏว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนได้ส่งร่าง มคอ.3 ภายในกำหนดเวลาและทุกรายวิชาแกนใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงสาระในรายวิชาให้มีความทันสมัย  โดยสอดแทรกกรณีศึกษาตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาใหม่เข้าใน มคอ.3  
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่1/2562 วาระที่ 4.1  
และ 5/2562 วาระท่ี 4.1  
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ที่ประชุมมีความเห็นว่า ในการจัดทำสาระของรายวิชาควรมีการสอบถามหรือทำการสนทนากลุ่ม
นักศึกษาที่จะเรียนในรายวิชาดังกล่าวเพ่ือประกอบการจัดทำ มคอ.3  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่  2/2562 วาระท่ี 3.1 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า มีการปรับปรุงกลไกในการจัดทำ มคอ.3 โดยในการประชุมเพื่อพิจารณา มคอ.3  ในภาคการศึกษา 
2/2562  มีการเชิญนางสาวสุมลธิดา ภูมิคอนสาร และนายจิรายุทธ อาษาวัง ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิจารณา มคอ.
3  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่  5/2562 วาระท่ี 4.2 

5.2-3  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสงัคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีอย่างน้อย 2 รายวิชา  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตาม สกอ.  
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม 
และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบกลไก โดยมีลำดับขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้  
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำแผนการเรียนการสอน (มคอ. 2) มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมด้วย  
     1.2 ประชุมคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
     1.3 จัดทำการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
2. กำหนดอาจารย์ผู้สอน  
     2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สอน และกำหนดรายชื่ออาจารย์ผู ้สอน
ประจำรายวิชา  
     2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน  
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     3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
     3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม  
4. ผู้สอนการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน และเสนอต่ออาจารย์
ประจำหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2  
     5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
     5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3  รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชารวมทั้ง
รายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
6. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดใน มคอ.3  
    6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดใน มคอ.3  
    6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  มหาวิทยาลัย
นครพนม 
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกำหนดผู้สอน กำกับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ มคอ.3  
     7.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินกระบวนการกำหนดผู้สอน กำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
     7.2 ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
      8.1 นำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      8.2 จัดทำการปรับปรุงกระบวนการกำหนดผู้สอน  
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการกำหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
      9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกำหนด
ผู้สอน  
      9.2 แสดงผลการปรับปรงุแก้ไขท่ีดี  
10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการกำหนดผู้สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
      10.1 อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม  KM เรื่อง ระบบการกำหนดผู้สอน การ
กำกับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
      10.2 นำผลที่ได้จากการประชุมไปกำหนดแนวปฏิบัติ  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี 4.1 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
       ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
         พบว่า ได้มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม (ระยะท่ี 3) โดยบูรณาการกับรายวิชากฎหมายอาญา 2 ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 รายวิชาทรัพย์สินทางปัญญา  ซึ่งเป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และสาขาวิชานิติศาสตร์ได้ร่วมบริการ
วิชาการโดยการบรรยายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับความผิดในเรื่องการลักวัตถุโบราณ 
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 นอกจากนั้น ได้มีการดำเนินโครงการบริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน ซึ่งได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการใน 2 รายวิชา ได้แก่ รายวิชา
กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรายวิชากฎหมายอาญา 2 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่  7/2562 วาระท่ี 4.6  
มคอ.3 รายวิชากฎหมายอาญา 2 มคอ.3 รายวิชาทรัพย์สินทางปัญญา และมคอ.3 รายวิชากฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้าน
กุดฉิมอย่างมีส่วนร่วมและรายงานสรุปโครงการบริการวิชาการเผยแพร่ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชน 
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า การดำเนินโครงการบริการวิชาการซึ ่งบูรณาการกับการเรียนการสอน วิจัย และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
         1.  ควรกระทำในภาพรวมของคณะหรือมหาวิทยาลัยโดยมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรายวิชาในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระงานอาจารย์ในหลักสูตร 
         2.  การบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับวิชานิติปรัชญาในเรื่องของลำดับชั้นทางสังคม เนื่องจาก
เนื้อหาในรายวิชาในหลักสูตรกฎหมายส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความเป็นวิชาชีพสูงและมีลักษณะเฉพาะตัว การบูรณาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมควรบูรณาการกับวิชาศึกษาทั่วไป เช่น ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม หรือวิชาที่เกี่ยวกับ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจะค่อนข้างง่ายกว่า 
3. การดำเนินโครงการควรมีความต่อเนื่องในการดำเนินการในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่  7/2562 วาระท่ี 4.6 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับผู้บริหารของคณะฯ ผู้บริหารของคณะฯ ได้รับทราบและจะ
ดำเนินการหารือกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไปเพื่อดำเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการที่เหมาะสม 
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที ่ 8/2562 วาระท่ี 4.9 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3-1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชา 60 วิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มีนักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ และผลการประเมินเป็นไปตาม
ศักยภาพ ทุกรายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดดำ 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
       2.1 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกำหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
       2.2  สร้างเครื่องมือเพ่ือในการประเมินคุณภาพ 

  2.3 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพ่ือวิพากษ์เกณฑ์ วิธีการประเมิน และเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ
เพ่ือนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ 
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3. ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดและรายงานผลการประเมิน 
       3.1  ผู้รับผิดขอบดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       3.2  สรุปผลการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

   3.3  ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  3.4  นำเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. คณะกรรมการประเมินผลกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
      4.1  พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ติดตาม ตรวจสอบ 

 4.2  ประชุมหารือเรื่องผลการประเมินที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของแบบประเมิน 
 4.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินข้อมูลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางพัฒนาการ

เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
5. คณะกรรมการหลักสูตรนำผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 

 5.1  นำผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
 5.2  จัดทำการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

6. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ทีช่ัดเจนเป็นรูปธรรม 
 6.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลจากการเก็บข้อมูลตามแบบประเมินการ

เรียนรู้ตามกรอบ TQF 
 6.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขท่ีดี 

     ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่  1/2562 วาระท่ี 4.8 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2559 พบว่า มีนำระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร มีการ
ดำเนินการตามขั้นตอนและกลไกที่กำหนดไว้ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องของ
เครื ่องมือและผู ้เช ี ่ยวชาญ ที ่ใช้ในการประเมินกับมีการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีทั้งหมด 6 ด้าน ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งได้ชี้แจงให้อาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้สอนทุก
ท่านได้ดำเนินการชี้แจงแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3  และให้มีรายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพท้ัง 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 
2. ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมินรายงานต่าง ๆ เป็นต้น 
3. ด้านทักษะทางปัญญา เช่น แบบประเมินการอภิปราย แบบประเมินรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา เป็นต้น  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น แบบประเมินการทำงานเป็นทีม แบบ

ประเมินกระบวนการกลุ่ม เป็นต้น 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสารเทศ เช่น แบบประเมินการ

นำเสนอผลงาน, แบบประเมินการนำเสนอบทความทางวิชาการ เป็นต้น   
6. ด้านทักษะการปฏิบัติ 
  มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติ  

พิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 พร้อมรายงานทวนสอบรายวิชา กรรมการทวนสอบรายวิชาของ
หลักสูตร เพื่อพิจารณาความผิดปกติของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
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มีการประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า การ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบมีบางข้อวัดไม่ตรงตามแผนการเรียน มคอ.3    
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่  5/2562 วาระท่ี 4.4  
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

ตาม Improvement Plan การประเมินผู้เรียนควรมีการประเมินอย่างหลากหลาย และมีการประเมินตาม
สภาพจริง แต่ในการวัดผลของสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความนั้นมักจะกำหนดให้การ
วัดผลกระทำในรูปแบบของข้อสอบเขียนไม่ควรมีข้อสอบที่ที่เป็นตัวเลือก หากทางสาขาวิชาทำการประเมินผลโดยใช้
ข้อสอบตัวเลือก รายงาน หรือการให้นักศึกษาออกมารายงานหน้าชั้น อาจส่งผลกระทบต่อการขอการรับรองจาก
สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความได้ 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 วาระท่ี 4.4 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  ให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการวัดผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ง 6 ด้านในบางวิชาที่มิใช่เป็นวิชากฎหมายโดยแท้ให้มีการทำรายงาน เช่น วิชากฎหมายทรั พย์สินทาง
ปัญญา เป็นต้น  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 วาระท่ี 4.4 

5.3-2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาทุกคนผ่านการมาประเมินทุกรายวิชา 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีระบบกลไก ดังนี้ 
            1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาเป็น
ประธานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการ 
            2. กำหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่าง ๆ 
                   2.1  คณะกรรมการประชุมเพื่อกำหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่าง ๆ 
            3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ 
                   3.1 คณะกรรมการร่วมประชุมวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผลการ
เรียนรู้ 
            3.2 ตรวจสอบวิธีประเมินให้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปในแนวทางให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินน้ำหนักของการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum 
Mapping ใน มคอ. 2 
            4. จัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดทำเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ใน มคอ.2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีวิธีการประเมิน
ทีห่ลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที ่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของ 
นักศึกษา การจัดทักษะการปฏิบัติงาน 
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            5. ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบ
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับ มคอ. 3 ของรายวิชา  
                   5.1  เครื่องมือเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

              5.2  วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่าข้อสอบสามารถประเมินความสามารถจัดความรู้
และการคิดข้ันสูง  

              5.3  เครื่องมือประเมินสามารถสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน 
              5.4 การประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนจะต้องได้มาตรฐานเดียวกัน 
       6. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

                   6.1 คณะกรรมการและอาจารย์ประจำสาขาร่วมประชุมวิพากษ์ผลการประเมินการเรียนรู ้ของ
นักศึกษา (ประชุมพิจารณาเกรด) 
                   6.2 แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบอย่างซัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีกำหนดที่นักศึกษามีส่วน
ร่วมและรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก 
           7. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา คณะกรรมการและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
           8. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษานำเอาข้อวิพากษ์การประเมิน
กระบวนการไปทำการปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
           9. มรีายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
                   9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  

              9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขท่ีด ี
           ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่   1/2562 วาระที่ 
4.8 
 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

    การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562  มีการดำเนินการตามระบบ 
กลไก โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณากำหนดและชี้แจง
แนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้อาจารย์ทุกคนรับทราบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้โดยใช้น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping 
หลังจากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ดำเนินการทวนสอบในแต่ละวิชาตามที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ความสอดคล้องของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและวิธ ีการประเมินในการวัดผลการเร ียนรู ้ที ่ต ้องการตามกรอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์
ประจำหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่าการทวนสอบบางรายวิชายังขาดรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน เกี่ยวกับ 
Learning Outcome บางด้าน เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบบางรายวิชายังสอน
ปฏิบัติไม่ครบเนื ้อหาเพราะขาดครุภัณฑ์บางรายการที ่ชำรุด หลังจากนั ้นเสนอรายงานการทวนสอบพร้อม
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ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคสำหรับเป็นข้อมูลในการกำหนด
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในปีต่อไป 
          ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 7/2562 วาระท่ี 4.7 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
   พบว่า  การเรียนการสอนวิชากฎหมายส่วนใหญ่ยังขาดรูปแบบการดำเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Learning 

Outcome ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ยังขาดการประเมินการทำงานกลุ่มของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม และในระหว่างการทวนสอบยังพบปัญหาเรื่องความเข้าใจในการทวนสอบให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  
         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 7/2562 วาระท่ี 4.7 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการทวนสอบของแต่ละรายวิชาซึ่งมี
การทวนสอบในปีการศึกษา 2562 จำนวน 11 วิชา จาก 42 วิชา คิดเป็นร้อยละ 26.19  ส่งเสริมการงานกลุ่มของ
ผู้เรียน และเชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทวนสอบให้เป็นใน
ทิศทางเดียวกัน 
      ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 7/2562 วาระท่ี 4.7 
5.3-3  การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้สอนทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน มี มคอ.5 ทุกรายวิชาที่สอน 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
        การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีระบบกลไก 
ดังนี้  
        1. อาจารย์ประจำหลักสูตร วางแผนกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
        2. อาจารย์ประจำหลักสูตรกำกับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุก
รายวิชาที ่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตร กำกับ ติดตามและรวบรวมรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  
        3. อาจารย์ประจำหลักสูตร กำกับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการของ รายวิชา มคอ.5 ทุก
รายวิชาปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
        4. อาจารย์ประจำหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
        5. อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอรายงานผลการดำเนินการของการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการ จัดการ เรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป 
        6. อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
มคอ.7 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
        7. อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์ มคอ.7 และ รวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ของหลักสูตร มคอ.7 
        8. อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ
เรียนรู้ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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        9. อาจารย์ประจำหลักสูตรนำผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนากระบวนการ ดำเนินงานตามแผนกำกับการ
ประเมิน การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
        10. อาจารย์ประจำหลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการดำเนินงานตามแผนกำกับการ
ประเมินการจัดการ เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี 4.5 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ตามท่ีกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ต้องส่ง มคอ.5 ภายในกำหนด
ระยะเวลา 30 วันนับแต่วันสอบวันสุดท้ายนั้น ปรากฏว่า อาจารย์ทุกท่านได้ส่ง มคอ.5 ภายในกำหนดระยะเวลา 30 
วัน  
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 วาระท่ี 4.1   
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า การติดตามกำกับการส่ง มคอ.5 นั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้รับผิดชอบในการรับ 
มคอ.5 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 วาระท่ี 4.1 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า ประการแรก เพื่อเป็นการกำกับติดตามการส่ง มคอ.5 นั้นควรกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร และ
มอบหมายให้ อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม มคอ.5  อาจารย์ทุกท่านส่ง มคอ.5 
ภายในกำหนดเวลา 
 ประการที่สอง  นักศึกษาบางคนมีคะแนนสอบไม่ถึงเกณฑ์ หากให้ F จะให้นักศึกษาพ้นสภาพและส่งผล
กระทบต่อการบริหารของหลักสูตรนิติศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบางท่านให้โอกาสนักศึกษามาสอบซ่อมใน
ภายหลัง โดยให้เกรด I ไว้ก่อน 
 ประการที่สาม ให้นักศึกษาที่ผลการเรียนไม่ดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายของสำนัก
อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาตอนเย็นเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักศึ กษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้าน
วิชาชีพแก่นักศึกษาอีกช่องทางนึง 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่ 8/2562 วาระท่ี 4.1 

 



 

 

52 
ตารางท่ี 4.3  ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป

ตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจำหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร 
ผลการดำเนินงาน 
- มีการประชุมอาจารย์ประจำหลกัสูตรตลอดภาคการศึกษา จำนวน 8 ครั้ง และ
อาจารย์ประจำหลักสตูรเขา้ร่วมการประชุม คดิเป็นร้อยละ 100 
 หลักฐาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศกึษา 2562 

/  

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

/  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
ผลการดำเนินงาน 
- มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
หลักฐาน 
- มคอ.3 ทุกรายวิชา 

/  

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 
ผลการดำเนินงาน 
- มีการจัดทำรายงานผลการดำเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบทุกรายวิชา 
หลักฐาน 
- มคอ.5 ทุกรายวิชา 

/  

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
- มีการจัดทำรายงานผลการดำเนนิการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 
 
หลักฐาน 

/  



 

 

53 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป

ตาม
เกณฑ์ 

- มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ำหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
ผลการดำเนินงาน 
- มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 
หลักฐาน 
- รายงานการทวนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

/  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอืการประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
ผลการดำเนินงาน 
- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ี
แล้ว  
หลักฐาน 
- มคอ.3 ของ อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา ได้แก่ รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายกับ
รัฐธรรมนูญ  
- มคอ.3 ของ อ.กษมา ประเสริฐสงัข์ ได้แก่ รายวิชากฎหมายอาญา 1, กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง 1, กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 2, กฎหมายอาญา 2, 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1, กฎหมายลักษณะพยาน และกฎหมายอาเซียน  
และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผูส้อนรายวิชาดังกล่าว 

/  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรยีน
การสอน 
ผลการดำเนินงาน 
- มีอาจารย์ใหม ่
หลักฐาน 
- รายงานการประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตรและอาจารย์สาขานติศิาสตร์ ครั้งที่  1 
/2562 วาระที่ 4.7 

/  

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
ผลการดำเนินงาน 
- อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนด้วย application  
หลักฐาน 
- รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย application  
 

/  



 

 

54 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป

ตาม
เกณฑ์ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการและ / 
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

- - 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผลการดำเนินงาน 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายที่มีคณุภาพของหลักสตูรภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 
หลักฐาน   
- รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร 

- - 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จาก
คะแนนเตม็ 5 
ผลการดำเนินงาน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคณุภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.20 
หลักฐาน  
- รายงานผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์ 
(ระดับอุดมศึกษา)  

- - 

 รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี 9  

 จำนวนตัวบ่งช้ีที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1 - 5 5  

 ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1 – 5 100  

 จำนวนตัวบ่งช้ีที่ดำเนินการผ่านรวม 10  

 ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมด 100  

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  - ไม่มี - 
รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา  - ไม่มี - 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา - ไม่มี - 
 
 
 
 
 
  



 

 

55 
คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี 4.7  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   
 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1 30101201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2562 /   
2 30101201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2562 /   
3 30003102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1/2562 /   
4 30003102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1/2562 /   
5 30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในชีวิตฯ 
1/2562 /   

6 30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตฯ 

1/2562 /  
 

7 30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย 1/2562 /  
 

8 30111201 การให้เหตุผลทางกฎหมาย 1/2562 /   
9 30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
10 30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
11 30111206 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ไป 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
12 30111206 กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ไป 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
13 30111207 กฎหมายลักษณะนิตกิรรม

และสัญญา 
1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

14 30111207 กฎหมายลักษณะนิตกิรรม
และสัญญา 

1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

15 30001103 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 2/2562 /   
16 30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2/2562 /   
17 30004105 คุณธรรม จริยธรรม และ

ภาวะผู้นำ 
2/2562 /   

18 30111208 กฎหมายวา่ด้วยหนี้ 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
19 30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด 

จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 
2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

20 30111216 กฎหมายทรัพย์สิน 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
21 30005102 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 1/2562 /  

 

22 30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2562 /  
 

23 30004101 อาเซียนศึกษา 1/2562 /  
 

24 30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน 

1/2562 /  
 

25 30111203 กฎหมายอาญา 2 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
26 30111204 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
27 30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด 

จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 
2/2562 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

28 30111210 เอกเทศสัญญา 1 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
29 30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วย

บุคคลและทรัพย์สิน 
2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน/ 

เพิ่มเติมเน้ือหารัฐธรรมนูญปี 60 
30 30111228 รัฐธรรมนูญ 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
31 30111211 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
32 30111213 กฎหมายลักษณะประกันภยั 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 



 

 

56 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
33 30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมอื 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
34 30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
35 30111217 กฎหมายครอบครัว 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
36 30111219 กฎหมายวธิีพิจารณาความ

แพ่ง 1 
1/2562 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

37 30111229 กฎหมายปกครอง 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
38 30111218 กฎหมายมรดก 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
39 30111228 รัฐธรรมนูญ 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
40 30111220 กฎหมายวธิีพิจารณาความ

แพ่ง 2 
2/2562 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

41 30111221 กฎหมายวธิีพิจารณาความ
อาญา 1 

2/2562 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

42 30111224 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 2/2562 /  เพิ่มเนื้อหาประสบการณ์วิชาชพีให้หลากหลายมากขึ้น 
43 30111227 กฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีเมือง 
2/2562 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

44 30111230 กฎหมายภาษีอากร 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
45 30111232 กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

46 30111222กฎหมายวิธพีิจารณาความ
อาญา 2 

1/2562 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

47 30111226 กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีบุคคล 

1/2562 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

48 30111229 กฎหมายปกครอง 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
49 30111231 กฎหมายล้มละลาย 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
50 30111233 กฎหมายแรงงาน 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
51 30111234 ศาลจำลองฯ 1/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
52 30111321 กฎหมายการค้าระหวา่ง

ประเทศ 
1/2562 

/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

53 30111223 กฎหมายลักษณะพยาน 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
54 30111235 กฎหมายอาเซียน 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
55 30111311 กฎหมายว่าด้วยวธิีปฏิบัติ

ราชการของเจ้าหน้าที ่
2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

56 30111322 กฎหมายวา่ด้วยศุลกากร 2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 
57 30111324 กฎหมายการทำธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส ์
2/2562 /  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

58 30111312 กฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2/2562 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

59 30111232 กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2/2562 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

60 30111220 กฎหมายวธิีพิจารณาความ
แพ่ง 2 

2/2562 
/  โดยยกกรณีศึกษาตามคำพิพากษาศาลฎกีาใหม่ประกอบการเรียนการสอน 

 
 
 

 



 

 

57 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 
ที่ ผู้สอน รายวิชา คะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1 อ.เจษฎา ไชยตา 30111205 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 4.198  
 

4.241 
30111229 กฎหมายปกครอง  4.221 
30111231 กฎหมายล้มละลาย  4.206 
30111311 กฎหมายวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง  4.453 
30111228 รัฐธรรมนูญ 4.127 

2 อ.บุญเลิศ โพธิ์ขำ 30111212 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์สิน  4.235 4.173 
30111215 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน 4.111 

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

4 อ.เอื้อ มูลสิงห์ 30111234 ศาลจำลองฯ  4.424 4.097 
30111204 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมฯ 3.927 
30111224 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 3.940 

5 อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม 30111208 กฎหมายวา่ด้วยหนี ้ 4.199 4.569 
30111208 กฎหมายวา่ด้วยหนี ้ 5.000 
30111214 กฎหมายตราสารเปลี่ยนมอื 4.330 
30111321 กฎหมายการค้าระหวา่งประเทศ 4.674 
30111208 กฎหมายวา่ด้วยหนี้  4.578 
30111230 กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.635 

6 อ.นันท์ภัสร์  เพ็ชรพงศ์ 30111207 กฎหมายลักษณะนิตกิรรมและสัญญา  4.402  
 
 
 
 

4.380 

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

30111220 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 2  4.182 

7 อ.ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 30111206 กฎหมายแพ่ง  4.427 4.488 
30111207 กฎหมายลักษณะนิตกิรรมสัญญา 4.573 
30111228 รัฐธรรมนูญ 4.509 
30111232 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 4.339 
30111324 กฎหมายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.595 

8 อ.ชไมพร  ไทยดำรงเดช 30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 4.594 4.502 
30111209 กฎหมายลักษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 4.522 
30111210 เอกเทศสัญญา 1  4.521 
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง  4.163 
30111322 กฎหมายวา่ด้วยศุลกากร 4.680 
30111211 เอกเทศสัญญา 2 4.401 
30111213 กฎหมายลักษณะประกันภยั 4.390 
30111226 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 4.623 
30111233 กฎหมายแรงงาน 4.630 
30111227 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 4.503 
30111322 กฎหมายวา่ด้วยศุลกากร  4.502 

9 อ.กษมา  ประเสริฐสังข์ 30111202 กฎหมายอาญา 1  4.553 4.514 
30111219 กฎหมายวธิีพิจารณาความแพ่ง 1 4.483 



 

 

58 
30111222 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 2 4.567 
30111203 กฎหมายอาญา 2 4.524 
30111221 กฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 1 4.240 
30111223 กฎหมายลักษณะพยาน 4.618 
30111235 กฎหมายอาเซียน 4.618   

ค่าเฉลี่ยรวม 4.355 4.355 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

59 
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 

ที่ ชื่อผู้สอน รายวิชา คะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1 อาจารย์เจษฎา ไชยตา 30111205  กฎหมายมหาชนเบื้องต้น 4.487 

4.330 30111220  กฎหมายวิธพีิจารณาความแพ่ง 2 4.367 

30111311  กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 4.135 
2 อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม 30111208  กฎหมายว่าดว้ยหนี ้ 4.163 

4.320 
30111217  กฎหมายครอบครัว 4.308 

30111230  กฎหมายภาษีอากร 4.535 

30111312  กฎหมายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 4.293 

30111402  กฎหมายอาญา 4.301 
3 อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ 

ปรีชา 
30111216  กฎหมายทรพัย์สิน 4.255 

4.564 
30111224  หลักวิชาชีพนกักฎหมาย 4.698 

30111228  รัฐธรรมนูญ 4.738 

30111232  กฎหมายทรพัย์สินทางปัญญา 4.695 

30111324  กฎหมายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.435 
4 อาจารย์กษมา ประเสริฐสังข์ 30111203  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 4.399 

4.507 
30111204  พระธรรมนูญศาลยุตธิรรมและระบบตลุาการ 4.240 

30111221  กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 1 4.742 

30111223  กฎหมายลกัษณะพยาน 4.586 

30111235  กฎหมายอาเซียน 4.568 
5 อาจารย์ชไมพร ไทยดำรง

เดช 
30111209  กฎหมายลกัษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ 4.256 

4.428 
30111211  เอกเทศสัญญา 2 4.300 

30111218  กฎหมายมรดก 4.554 

30111227  กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 4.679 

30111322  กฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 4.352 
6 อาจารย์ณัฐภณ อันชัน 30111208  กฎหมายว่าดว้ยหนี ้ 4.163 

4.239 30111211  เอกเทศสัญญา 2 4.300 

30111216  กฎหมายทรพัย์สิน 4.255 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.416  
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ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม - การเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษา - อาจารย ์ม ีมาตรการว ่ากล่าว
ตักเตือน  

 
2. ความรู้ - นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในศึกษาด้วย

ตนเอง หรือการค้นคว้าตำราวิชาการ   
- อาจารย์ควรมีมาตรการ
กระตุ ้นให้นักศึกษาค้นคว้า
ศึกษาด้วยตนเอง เช่น การ
แนะนำแหล่งข้อมูลที ่ เป็น
ประโยชน์ทางวิชาชีพและ
ตรงกับความต้องการของ
นักศึกษา  

3. ทักษะทางปัญญา - นักศึกษายังมีทักษะการคิดวิเคราะห์ค่อนข้างต่ำ - การวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยว
ข้อกับวิชาชีพมีความหลากหลาย
มากขึ้น  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษาขาดทักษะในการทำงานร่วมกับคนอ่ืน - กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วม
ก ิ จ ก ร ร ม เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
การมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม
แ ล ะ ก า ร ก ำ ก ั บ ต ิ ด ต า ม
กระบวนการทำงานกลุ่มโดย
อาจารย์ 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข - กระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมการ
คิดวิเคราะห์ทางตัวเลข 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี 
 จำนวนอาจารย์ใหม่     1       จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ    1     .  
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ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จำนวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

1. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ โครงการฝึกอบรมการจัดทำโมไบล์
แอปพลิเคชั่น(ที่มรภ.อุดรธานี) 

/ /  

2. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการ
สอน/ด ้านการอบรม/ส ัมมนา/ประชุม
วิชาการ 

- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 
7 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม 

/   

3.เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การเรียนการสอน ในวันที่ 9 เมษายน 2563 
ณ ห้องประชุมศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

/   

4. เข้าร่วมอบรม เทคนิคการผลิตหนังสือ 
ตำรา ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห ้องป ัญญาว ี  คณะศ ิลปศาสตร ์ และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   

5. เข ้าอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการเพ ื ่อพ ัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย  เรื่องเทคนิคและวิธีการ
การเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ระหว่าง
วันที่ 5-6 มีนาคม 2563  ณ ห้องพนมศิลป์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

/   

6.โครงการเตรียมความพร้อมหลักสูตรเพื่อ
เข้าสู่การข้ึนทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 (TQR) 
ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปัญญาวี 
ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

/   
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 5.1  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

- ในหลักสูตรมีจำนวนวิชา
การศึกษาท่ัวไป (GE) 15 วิชา
จากเดิมมี 10 วิชา ส่งผลให้
นักศึกษาต้องเรียนในวิชา
การศึกษาท่ัวไปมากเกินความ
จำเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ไม่ได้
เรียนวิชาเฉพาะสาขานิติศาสตร์ตาม
หน่วยกิตที่ควรจะเป็น  

จากการวิพากษ์หลักสูตรมีข้อเสนอแนะใน
การปรับหลักสูตรโดยกำหนดวิชาบังคับตาม
เกณฑ์ขั้นต่ำและเพ่ิมวิชาเลือกให้มากขึ้น
เพ่ือให้เหมาะสมกับความต้องการในการ
ประกอบวิชาชีพของนักศึกษา ควรปรับลด
จำนวนวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) เพ่ือเน้น
วิชากฎหมายมากข้ึน เพ่ิมการฝึก
ประสบการณ์ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายเพ่ือ
สอดคล้องกับเนติบัณฑิตยสภา 

 
ตารางท่ี  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6)   
 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-1  ระบบการดำเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  จำนวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  จำนวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 
ระบบกลไก/กระบวนการ  

ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มีระบบกลไก/กระบวนการ ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
       1.2 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
2. ออกแบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       2.1 สร้างเครื่องมือเพ่ือในการประเมินคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการดำเนินงาน 

       2.2 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ  
3. ดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  
       3.1  ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       3.2 สรุปผลการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
4. ดำเนินการประมวลผลแบบสอบถาม  
       4.1 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       4.2 นำเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล  
5. รายงานผลการสำรวจแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสำรวจแบบสอบถามต่อคณะกรรมการส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
6. จัดทำแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสำรวจแบบสอบถามต่อ
คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
7. ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้  
      7.1 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดทำแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา  
      7.2 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอแผนที่จัดทำต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
8. อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุงแก้ไข คณะกรรมการ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา  
9. ประเมินกระบวนการและสรุปผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน  
      9.1  ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      9.2  สรุปผลการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      9.3  ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
      9.4  นำเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 
10. รายงานผลการประเมินการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา  
     10.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     10.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขท่ีดี  
11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีโดยจัดทำKM เรื่อง การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
     11.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมวิพากษ์และจัดทำ KM  
     11.3 นำ KM ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในครั้งต่อไป  
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตรครั้งที่  2/2562 วาระท่ี 4.3 
 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีระบบการดำเนินงานของสาขาวิชาคณะ และมหาวิทยาลัย โดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตร มีจัดหาสิ่ง
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการดำเนินงาน 

สนับสนุนการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และหนังสือ ตำราเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ   

   อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับคณะฯ กำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) โดยผ่าน
การประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปี เช่น 
การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หลักสูตรการบริหาร
จัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบำรุงรักษาก่อนเปิดภ าค
การศึกษาเพ่ือรองรับรายวิชาที่เปิดสอน    

   อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ดำเนินตามขั้นตอนกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
        1. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและนำเสนอในการประชุมกำหนดแผนงบประมาณของทางวิทยาลัย  
        2. อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมกำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2563 (ปีการศึกษา 
2562) และมีมติให้ทางคณะ/สถาบัน จัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ โดยได้รับเงินอุดหนุน
จากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
        3. อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  แจ้งให้อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจัดทำ
รายการวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมใบเสนอราคาเสนอเพื่อนำไปสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
        4. มีการประเมินกระบวนการ หลังจากทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแต่ละเทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
กลไกท่ีวางไว้ โดยใช้ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์  
        5. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ร 

         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระท่ี 4.3 

    จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  ผลการดำเนินงาน ในเรื่อง จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ได้ดำเนินการ ดังนี้ คือ 

  1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6 โดยมีการดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งคณะ   
         3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย 
         4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 
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   5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง 
         6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนจัดหาชุดโต๊ะม้านั่งหินขัดสำหรับให้นักศึกษาได้
นั่งพักผ่อน ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน           
          ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 
4.3, ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 3.1 และ 4.5 

 หลังจากได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งมีผล 
คือ  

จากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 พบว่า 
       ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 
4.58 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.47 

ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 
4.40 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.20 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเครื่องพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การที่จะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเติมตำรา หรือหนังสือทางด้านวิชาการท่ีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 4.5 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากวิเคราะห์จากการสำรวจข้อมูลปีการศึกษา 2562 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       ประการแรก  มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม แจ้งสำนักวิทยบริการและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดำเนินการแก้ไขปัญหาจำนวนหนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
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       ประการที่สอง มอบ อ.เจษฎา  ไชยตา ติดต่อประสานกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ใน
เรื่องของความเห็นการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6  
      2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่   
      3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย 
      4. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
      5. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนจัดหา  
      ประการที่สาม ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

      ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 4.5 
 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
     พบว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 พบว่า 
            ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวม
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.48 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.58 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.50 

  ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวม
อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.34 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.28 

 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเครื่องพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การที่จะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเติมตำรา หรือหนังสือทางด้านวิชาการท่ีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
 

ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของหลักสตูรนิติศาสตรบัณทิต 

อาจารย ์ นักศึกษา 
1/2562 2/2562 1/2562 2/2562 

1. ด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 4.46 4.48 4.08 4.20 
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2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษา 

4.52 4.52 4.25 4.20 

3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา 
การพยาบาล 

4.58 4.58 4.40 4.34 

4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 4.47 4.50 4.20 4.28 
รวม 4.50 4.52 4.23 4.25 

 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 8/2562 วาระท่ี 4.8 
 
6.1-2  จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
         ผลการดำเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีระบบการดำเนินงานของสาขาวิชาคณะ และมหาวิทยาลัย โดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจำหลักสูตร มีจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์
โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ   

   อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับคณะฯกำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2562 (ปีการศึกษา 2562) โดยผ่าน
การประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปี เช่น 
การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มีการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หลักสูตรการบริหาร
จัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน และการบำรุงรักษาก่อนเปิดภาค
การศึกษาเพ่ือรองรับรายวิชาที่เปิดสอน    

   อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ดำเนินตามขั้นตอนกลไกเกี่ยวกับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
        1. อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและนำเสนอในการประชุมกำหนดแผนงบประมาณของทางวิทยาลัย  
        2. อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  ได้ประชุมกำหนดแผนงบประมาณประจำปี 2562 (ปีการศึกษา 
2562) และมีมติให้ทางคณะ/สถาบัน จัดหาวัสดุสำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ โดยได้รับเงิน
งบประมาณจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
        3. อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  แจ้งให้อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรฯ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติจัดทำ
รายการวัสดุสนับสนุนการเรียนการสอนที่จำเป็นต้องใช้ พร้อมใบเสนอราคาเสนอเพื่อนำไปสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
        4. มีการประเมินกระบวนการ หลังจากทางหลักสูตรร่วมกับคณะฯ  ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแต่ละเทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
กลไกท่ีวางไว้ โดยใช้ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์  

         ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระท่ี 4.3 
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    จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  ผลการดำเนินงาน ในเรื่อง จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ได้ดำเนินการ ดังนี้ คือ 

  1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6 โดยมีการดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
         2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่   
         3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย 
         4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

   5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง 
         6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนจัดหาชุดโต๊ะม้านั่งหินขัดสำหรับให้นักศึกษาได้
นั่งพักผอ่น ก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน           
          ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระที่ 
4.3, ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 3.1 และ 4.5 

 หลังจากได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรี ยนการสอน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จึงได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งมีผล 
คือ  

จากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 พบว่า 
       ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 
4.58 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.47 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 
4.40 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.20 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเครื่องพริ้นเตอร์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การที่จะตอบสนองต่อนักศึกษา  
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       6. ควรเพิ่มเติมตำรา หรือหนังสือทางด้านวิชาการท่ีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 4.5 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
       จากวิเคราะห์จากการสำรวจข้อมูลปีการศึกษา 2562 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       ประการแรก  มอบ อ.สุรศักดิ์ แสนพรหม แจ้งสำนักวิทยบริการและผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดำเนินการแก้ไขปัญหาจำนวนหนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
       ประการที่สอง มอบ อ.เจษฎา  ไชยตา ติดต่อประสานกับผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน
เรื่องของความเห็นการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงห้องเรียนทฤษฎีเรียนรวม ชั้น 5 และ 6  
      2. ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อให้ใช้ได้ทุกพ้ืนที่   
      3. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย 
      4. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ในรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติการ 

5. จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
      6. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสาขาวิชาฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนจัดหา 
       ประการที่สาม ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 4.5 
 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ดำเนินการขอทุนจัดซื้อหนังสือและตำราใหม่ที่มีความทันสมัยจากแหล่งทุนภายนอก 

ได้แก่ มูลนิธิพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงห์แก้ว โดยได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 100,000 บาท และได้นำไปจัดซื้อหนังสือ
และตำราเข้าห้องสมุดนักกฎหมายแล้ว  

พบว่า จากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ในภาคการศึกษาท่ี 2/2562 พบว่า 
       ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.52 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ย 4.48 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.52 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล 
มีค่าเฉลี่ย 4.58 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.50 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้านห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.20 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล 
มีค่าเฉลี่ย 4.34 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร มีค่าเฉลี่ย 4.28 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเครื่องพิมพ์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การที่จะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเติมตำรา หรือหนังสือทางด้านวิชาการท่ีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 8/2562 วาระท่ี 4.8 

6.1-3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์และนักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ระบบกลไก/กระบวนการ  
         1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
       1.2 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 2. ออกแบบสำรวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       2.1 สร้างเครื่องมือเพ่ือในการประเมินคุณภาพ  
       2.2 ประชุมอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ  
 3. ดำเนินการสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา  
       3.1  ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       3.2 สรุปผลการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. ดำเนินการประมวลผลแบบสอบถาม  
       4.1 ผู้รับผิดชอบประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       4.2 นำเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5. รายงานผลการสำรวจแบบสอบถาม ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสำรวจแบบสอบถามต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6. จัดทำแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสำรวจแบบสอบถาม
ต่อคณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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 7. ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั ้งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้  
        7.1 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จัดทำแผนการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งทางกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา  
        7.2 คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอแผนที่จัดทำต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
 8. อาจารย์และนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนำผลไปปรับปรุงแก้ไข 
คณะกรรมการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา  
 9. ประเมินกระบวนการและสรุปผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน  
        9.1  ผู้รับผิดชอบดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
        9.2  สรุปผลการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
        9.3  ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
        9.4  นำเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 10. รายงานผลการประเมินการให้บริการและการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา  
        10.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการให้บริการการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
        10.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขท่ีดี  
 11. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
        11.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีโดยจัดทำKM เรื่อง การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
        11.2 เชิญผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมวิพากษ์และจัดทำ KM  
        11.3 นำ KM ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในครั้ง
ต่อไป  
                ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562 วาระ
ที่ 4.3 
 
ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
        พบว่า  
         ประการแรก จากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิต ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์และ
นักศึกษามีความพึงพอใจด้านบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้าน
บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่จำเป็นอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.95 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษา
ความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 3.92 ซึ่งดีกว่าปีการศึกษา 2561 เล็กน้อย 
        ประการที่สอง  หนังสือในห้องสมุดกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สำนักวิทยบริการมีจำนวนน้อย อ.สุรศักดิ์ แสน
พรหม ควรแจ้งสำนักวิทยบริการและผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา 
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        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี  4.6 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ประสานงานพัสดุถึงความต้องการครุภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของสาขาวิชานิติศาสตร์ 

        ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 วาระท่ี 4.5 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
         พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ทีมีต่อเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณทิตในภาค
การศึกษาที่ 2/2562  
         ภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อาจารย์มีความพึงพอใจด้านด้านด้าน
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.50 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น 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 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การ
พยาบาล มีค่าเฉลี่ย 4.32 ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร  มีค่าเฉลี่ย 4.24 
         โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 
       1. ควรปรับปรุงห้องเรียน อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย  
       2. เพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้ครบทุกห้องและมีความเร็วและแรงกว่าที่เป็นอยู่  
       3. ควรเพิ่มห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
       4. ควรเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยและเครื่องพิมพ์บริการ 
       5. ห้องพยาบาลควรมียาหรือสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขภาวะให้มีความหลากหลายและพร้อมต่อ
การทีจ่ะตอบสนองต่อนักศึกษา  
       6. ควรเพิ่มเติมตำรา หรือหนังสือทางด้านวิชาการท่ีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพ่ือการสืบค้นและ
เรียนรู้ที่เท่าทันต่อเหตุการณ์ 
       ปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่ 8/2562 วาระท่ี 4.8 
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หมวดที่ 6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ตารางท่ี 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การนำไปดำเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

- ต้องการให้นักศึกษาที่เข้ามาเรียน
นิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษากลับมาทำงาน
รับใช้ท้องถิ่น  
- ประเด็นการฝึกงาน ต้องการให้นักศึกษา
ได้ฝึกประสบการณ์ในสาขาอาชีพที่
นักศึกษาสนใจ เพ่ือให้นักศึกษามีแรง
บันดาลใจและมีเป้าหมายในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
 

เห็นด้วยกับข้อคิดเห็น - มีการจัดโครงการบริการวิชาการโดยให้
นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือให้เกิด
ความผูกพันกับท้องถิ่น 
- มีการสอบถามความต้องการของ
นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

  
สรุปการประเมินหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 6.2  การประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีสำรวจ)  
 
กระบวนการประเมิน 
   - การสัมภาษณ์ 
 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

- ต้องการให้มีวิชาเลือกที่หลากหลายเพิ่มขึ้นเพ่ือนำไปใช้สอบ
ตามสายวิชาชีพหรือวิชาที่น่าสนใจ เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาคดี
ผู้บริโภค, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
 

- รับไว้พิจารณาเพ่ือนำไปปรับปรุงต่อไป 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
    - ประชุมวางแผนเพิ่มเติมรายวิชาเลือกให้มากข้ึน 
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ตารางท่ี 6.3  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนการประเมิน 
         - แบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ทักษะการสื่อสาร 
 

เห็นด้วยกับการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
   - วางแผนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสาร 
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หมวดที่ 7  แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 7.1  ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 1.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

-  ค ุณว ุฒ ิ ของอาจาร ย์
ประจำหล ักส ูตรย ัง ไม ่มี
ปริญญาเอก และตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

- ในการรับสมัครอาจารย์
ใหม ่ได ้กำหนดคุณสมบ ัติ
อาจารย์ในระดับปริญญาเอก 
-  จ ั ด โครงการสน ับสนุน
อาจารย์เข้าสู ่ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

- ประกาศ
รับสมัคร
อาจารย์ใหม่ 
- รายงาน
สรุป
โครงการ
สนับสนุน
อาจารย์เข้า
สู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ก.ค. – ก.ย. 
61 
 
 

อ.สุรศักดิ์ 
แสนพรหม 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 2.2 
IQA 

(หลักสูตร) 

- บัณฑิตที่ได้งานทำตรงกับ
สายงานหรือไม่ เพราะไม่มี
รายละเอียดว่าบัณฑิตได้
งานอะไรทำ เพื่อให้ตรงกับ
อาชีพที ่ระบุไว้ใน มคอ.2 
เพราะถ้าหากพบว่าได้งาน
ไม่ตรงสาย จะได ้มาด ูว่า
ทำไมถึงไม่ตรง จะได้นำมา
ปรับในรายวิชาในหลักสูตร 

- ประสานงานทะเบียนและ
ประมวลผลจ ัดเก ็บข ้อมูล
รายละเอียดตำแหน่งงาน
ของบัณฑิต 

- รายงาน
การมีงานทำ
ของบัณฑิต 

ธ.ค. 61 – 
มี.ค. 62 

อ.เอ้ือ มูล
สิงห์ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
หน่วย

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 3.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

- การจัดการข้อร้องเรียนให้
แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผลประเมินระหว่าง
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 
แยกออกจากนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย  

- จัดทำรายงานการจัดการ
ข้อร้องเรียนโดยแยกข้อมูล
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 
และผลประเมินระหว่าง
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - 3 แยก
ออกจากนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

- สรุป
รายงานการ
จัดการข้อ
ร้องเรียน 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.กษมา 
ประเสริฐ

สังข ์
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

สกอ. 4.1 
IQA 

(หลักสูตร) 

- ควรจัดทำแผนการพัฒนา
อาจ า ร ย ์  แ ผนบร ิ ห า ร
อาจารย ์  แผนส ่ ง เสริ ม
อาจารย์ และแผนบริหาร
ความเสี่ยง ต้องมีหลักฐาน
การเข ียนแผนให้ช ัดเจน 
เช่น ในหลักสูตรมีอาจารย์
อาวุโส และไม่สามารถทำ
ผลงานทางว ิ ชาการได้  
หรือไม่ศึกษาต่อปริญญา
เอก อาจารย์ลาออก ทาง
หล ักส ูตรจะม ีแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงใน
ปัญหาเหล่านี้อย่างไร จะมี
การรับสมัครอาจารย์เพ่ิม
ไหม (อัตรากำลัง)  
- เขียนเป็นรายบุคคล ว่า
อาจารย์แต่ละคนจะมีแผน
ศึกษาต่อเมื่อไหร่ อย่างไร 
ขอตำแหน่งทางวิชาการปี
ไหน  
- เสร็จแล้วมาเขียนแผน
เป็นภาพรวมอีกครั ้งเป็น
บทสรุป เพราะผลงานทาง
วิชาการยังน้อยอยู่ จึงอยาก
ให้พัฒนาเรื่องนี้  

- จัดทำแผนบริหารอาจารย์ 
และแผนบริหารความเสี ่ยง 
โดยมีหลักฐานการเขียนแผน
ให ้ช ัด เจน เช ่น ร ับสม ัคร
อาจารย ์ เพ ิ ่ ม  โดยกำหนด
คุณสมบัติให้มีคุณวุฒิปริญญา
เอก  
-  จ ั ด ท ำ แ ผ น ก า ร พ ั ฒ น า
อาจารย์รายบุคคลทุกคน 
- จัดทำแผนส่งเสริมอาจารย์
เพื่อสนับสนุนให้มีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 
 

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

ธ.ค. 61 อ.สุรศักดิ์ 
แสนพรหม 

สกอ. 4.3 
IQA 

(หลักสูตร) 

-  เก ี ่ยวก ับการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ให้แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผ ล ป ร ะ เ ม ิ น ร ะ ห ว ่ า ง
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 แยก
ออกจากน ักศ ึกษาช ั ้นปี
สุดท้าย  

- จัดทำรายงานการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ ให้
แยกออกจากก ันระหว ่ า ง
อาจารย์กับนักศึกษา และผล
ประเมินระหว่างนักศึกษา ชั้น
ป ี ท ี ่  1 - 3  แ ย ก อ อ ก จ า ก
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

- รายงาน
การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
อาจารย์ 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.ประพัฒน์
พงศ์  
ปรีชา 

 
 



 

 

77 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอ

บ 
สกอ. 5.3 

IQA 
(หลักสูต

ร) 

- เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ผู้เรียนให้ใช้แนวทางเดียวกัน
ทุกวิชา  
-  ก า ร เ ข ี ย น  ม ค อ . 7
กระบวนการและกลไกต้อง
เขียนผลการดำเนินงานให้
สอดคล้องกันทั้งหมด เพราะ
ท ี ่ เ ห ็ น ย ั ง เ ข ี ย นผลกา ร
ดำเนินงานยังไม่ครอบคลุม
กับที่ระบบกลไกเขียนไว้  

- จัดทำหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผู้เรียนให้เป็นแนวทาง
เดียวกันทุกรายวิชา (ระเบียบ
การตรวจและการให้คะแนน
การสอบเนติบัณฑิต) 
- จัดประชุมกรรมการบริหาร
ห ล ั ก ส ู ต ร เ พ ื ่ อ พ ิ จ า ร ณา
แนวทางในการเขียน มคอ.7
เพื ่อให้ครอบคลุมกับผลการ
ดำเนินงานและระบบกลไก
ของสาขาวิชา 

- หลักเกณฑ์
ที่ใช้ในการ
ประเมิน
ผู้เรียน 
- รายงาน
การประชุม
กรรมการบริ
หาร
หลักสูตร 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.ชไมพร 
ไทยดำรง

เดช 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หน่วย
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัด/
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอ

บ 
สกอ. 6.1 

IQA 
(หลักสูตร) 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
แยกออกจากกันระหว่าง
อาจารย์กับนักศึกษา และ
ผ ล ป ร ะ เ ม ิ น ร ะ ห ว ่ า ง
นักศึกษา ชั ้นปีที ่  1 – 3 
แยกออกจากนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย 

- จัดทำรายงานสิ ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ โดยแยกอาจารย์
กับนักศึกษา และผลประเมิน
ระหว่างนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 
3 แยกออกจากนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย 

- รายงานสิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

มี.ค. – พ.ค. 
62 

อ.เจษฎา 
ไชยตา 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..........................................................................................  
 
 
แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปีการศึกษา 
 ............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
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ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

คะแนน     
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่กำหนดโดย สกอ. หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 4.51  4.29 ดีมาก 
2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเรจ็การศึกษา 5.00  5.00 ดีมาก 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  3.00 ปานกลาง 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5.00  1.33 น้อย 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4.00  3.00 ปานกลาง 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00  5.00 ดีมาก 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  4.00 ด ี

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.36 ดี 
 



 

 

79 
ตารางท่ี  3.2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1  หลักสูตร.....มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
– 

6 

2 - - 4.65 4.65 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 3.33 - - 3.00 ระดับคุณภาพดี 
4 3 2.44 - - 2.44 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 2.76 3.75 4.65 3.36 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ
ปาน
กลาง 

ระดับ
คุณภาพ

ดี 

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก 
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ภาคผนวก 
 

ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

 
 
 


