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คำนำ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึง
นำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล 
และผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ  (ประธานกรรมการ) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ)
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะนิติศาสตร์  ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์  เมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2542  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2545 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2546  และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 
2546  เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2546 และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 7 คน 
จำแนก ดังนี้   วุฒิปริญญาเอก 7 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 คน ทั้งนี้หลักสูตรมีนิสิต
กําลังศึกษาอยู่ ทั้งสิ้น 45 คน และในปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 3 คน 

ปณิธาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้เป็นผู้ที่กอปรด้วยความรู้
ความสามารถในทางวิชาชีพคู่คุณธรรม  และมุ่งผดุงความยุติธรรมแก่สังคมโดยรวม  สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา อีกทั้งมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในทางวิชาการ เป็น
ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งมั่นสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้บังเกิดแก่สังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ อบรมบ่มนิสัยให้นิสิตเป็นผู้มีวินัย  ซื่อสัตย์  ยึดมั่นในรากฐานการดำเนินชีวิตอันดีงาม  รู้จักตนเอง  
รู้จักผู้อื่น  รับผิดชอบต่อสังคม  ศึกษาและเคารพกฎหมายให้เป็นบัณฑิตผู้มีความสามารถ  สร้างสังคมและประเทศชาติ
ให้มั่นคงเจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น  IDWTU ( Identity of Western University) ค ือ  Intellectual -       
เป็นปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative–  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั ้นนำทางปัญญา , Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ≥3.51 29.40/1=4.85 4.90 4.90 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

ร้อยละ20 1.20/4x100=30 
30 /40x5=5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.95 4.95 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3 4 3 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ≥3.51 5+4.17+1.67/3=3.61 3.61 3.61 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 15 3/3x100=100 

100/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 2/3x100=66.66 

66.66/60x5=4.17 4.17 4.17 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร ร้อยละ 15 0.40/3x100=13.33 

13.33/20x5=1.67 1.67 1.67 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.53 3.53 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 3 4 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน   3 4 4 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 3 3 4 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งช้ี) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.89 3.89 
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หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่หลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
        
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 
          1.หลักสูตรควรมีการวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและหลากหลายช่องทางเพ่ือให้มีผู้สมัครและเข้าศึกษา
ต่อตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน มคอ2 ของหลักสูตร 

2.หลักสูตรควรจัดระบบดูแล ติดตามการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนิสิตอย่างใกล้ชิดเพ่ือลด
ปัญหาการลาออกและจัดทำแผนการสงเสริมและพัฒนานิสิตให้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการทุก ครบ
ทุกคน 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.การนำผลการประเมินระบบ และกลไกมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการบริหารและพัฒนาอาจารย์เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 
2.ส่งเสริมอาจารย์ประจำให้ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการมีค่าระดับคะแนนสูงขึ้นทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
3.จัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคลรายบุคล 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
       1.การปรับรายวิชาตามความก้าวหน้าตามศาสตร์ และสร้างโอกาสในความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพ่ือควบคุมและกำกับให้นิสิตสามารถจัดทำ
วิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ี
หลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

1) หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตรจาก

สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาอื่น 

2) การจัดหาระบบสืบค้นอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับการจัดทำวืทยานิพนธ์ จากแหล่งสืบค้น ฐานข้อมูลงานวิจัย

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1) ควรมีสำรวจความต้องการของผู้เรียนและคณาจารย์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

2) หลักสูตรมีการจัดหาโปรแกรมทางสถิติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการพัฒนา

ศักยภาพให้นักศึกษาและอาจารย์มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม เพ่ือวิเคราะห์งานวิจัยมากข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

ระดับหลักสตูร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผช.ดร.อดิศร ภู่สาระ 
2. ผช.ดร.สุมาลี รามนัฏ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบ้ริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผูป้ระเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผู้ประเมิน/ผูบ้ริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาต่างๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใช้บัณฑิต 

     - ศิษย์ปัจุบนัและศษิย์เก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวชิาตา่งๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผู้ประเมิน/ผูบ้ริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดที่ 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2557         
2558         
2559   6 6 6 3 1 0 
2560     9 9 8 6 4 
2561       9 9 6 3 
2562         10 9 8 
2563           17 16 
2564             14 
รวม   6 15 24 30 39 45 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ที่สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ที่ยังไม่
สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2557           
2558           
2559 6   3 1 0 4 0 66.67 0.00 
2560 9   1 - 0 1 4 11.11 44.44 
2561 9     - 2 2 3 22.22 33.33 
2562 10     - 1 1 8 10.00 80.00 
2563 17     - 0 0 16 0.00 94.12 
2564 14       0 0 14 0.00 100.00 
รวม 65   4 1 3 8 45 12.31 69.23 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2563  

ลำดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.90 1 4.90 
  (2)ด้านความรู้ 5.00 1 5.00 
  (3)ด้านทักษะทางปัญญา 4.90 1 4.90 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.80 1 4.80 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.90 1 4.90 
  (6)ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 4.90 1 4.90 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 29.40 1 4.90 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสตูรทั้งหมด (คน) 1 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(คน) 

1 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

100 

 
 
                    การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผูส้ำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
ตารางแสดงข้อมูลการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ของนนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564    

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 4 0.40 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20 
4 0.80 ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 
- - ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40 

- - ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - ตารางที่ 2.2-4 
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

5.1บทความที ่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ไม่อยู ่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 

- - ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่1 

0.80 
- - ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานข ้อม ูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 

- - ตารางที ่2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
- - ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60 - - ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 
- - ตารางที ่2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที ่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
- - ตารางที ่2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 1.20 - 
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 4 - 
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

30 - 

15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.75 - 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งที่เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ ์
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

1 นายสามารถ  วงศ์มติ
กุล 
 
 
 
 
 
 
 

ข 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1.ปัญหาการสืบเสาะและพินิจก่อนคุม
ความประพฤตผิู้กระทำผดิที่เป็นผูใ้หญ่ 
2.“ขั้นตอนและความร่วมมือของ
ประชาชนในการสืบเสาะและพินิจ
ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้ใหญ่” 
“The Community Cooperation 
and the Pre-Sentence 
Investigation Process  
of Adult Offenders” 

1.การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาตคิรั้งท่ี 19 
2 . ว า รส า ร ร วมบทความ
นำเสนอผลงานวิจัยครั้งท่ี 19 

-27พ.ย.2564 
-27พ.ย.2564 

0.20 
0.10 

2 
นายจงเจตน์   พึ่งสาย 
 
 
 
 
 

ก 
 
 
 
 
 

1.กฎหมายคนเข้าเมืองกับ
คณะกรรมการเปรียบเทียบ 
การบังคับใช้กฎหมายการเข้าเมือง : 
กรณศีึกษามาตรา ๘๔ แห่งพระรา
บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
2.กฎหมายคนเข้าเมืองกับ
คณะกรรมการเปรียบเทียบ 

-1.การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาตคิรั้งท่ี 19 
 
 
2 . ว า รส า ร ร วมบทความ
นำเสนอผลงานวิจัยครั้งท่ี19 

-27พ.ย.2564 
-27พ.ย.2564 

0.20 
0.10 

3 นายอรรควิทย์  อรรค
สิงห์ 
 
 
 
 

ข 
 
 
 
 
 

1.มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
การทำลายวตัถุอันตรายชนิดที่ 4 
 
2.มาตรการทางกฎหมายในการ
ช่วยเหลือผูเ้อาประกันภัย กรณีค่า
สินไหมทดแทนประกันภัยโควิด-19 

-1.การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาตคิรั้งท่ี 19 
2 . ว า รส า ร ร วมบทความ
นำเสนอผลงานวิจัยครั้งที ่

-27พ.ย.2564 
-27พ.ย.2564 

0.20 
0.10 

4 นางสาวพุทธรักษา วร
วงษ ์

ข 1.ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีปกครอง 
 
2.ความเหมาะสมของการนำวิธีการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องมาใช้ในคดี
ปกครอง 

1.การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาตคิรั้งที ่20 
2 . ว า รส า ร ร วมบทความ
นำเสนอผลงานวิจัยครั้งท่ี20 

-25มิ.ย.2565 
-25มิ.ย.2565 

0.20 
0.10 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบ่งช้ี 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 (3.1-7) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคดิเห็นต่อกระบวนการรับนิสติ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ นอาจารย์ต่อควบคุมอัตราส่ว นิสติให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.00 4.10 4.20 

3.1.1.2เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.10 4.20 4.40 

3.1.1.3เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.30 4.40 4.60 

3.1.1.4นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.90 4.00 4.40 

3.1.1.5กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

3.90 4.10 4.40 

3.1.1.6การกำหนดคณุสมบตัิในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐาน
ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย(เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.90 4.10 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.02 4.15 4.40 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 (3.1-8) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสติ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อม
ของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ต่อควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ นิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.7 3.8 4.00 

3.1.1.2เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่ เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

3.8 3.9 3.95 

3.1.1.3เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.8 3.9 4.10 

3.1.1.4นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณท์ี่จำเป็นต่อการเรียนในหลกัสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.8 3.9 4.19 

3.1.1.5กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

3.9 4.0 4.10 

3.1.1.6การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของ
การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และคุณสมบัติ
พืน้ฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย(เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.9 4.0 4.14 

รวมผลการประเมิน 3.81 3.91 4.08 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1ในกรณีที่นิสิตมีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตไดร้ับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือไดร้ับการพัฒนาจนมคีุณสมบตัิครบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลักสูตรไดจ้นสำเร็จการศกึษา 

3.90 4.00 4.40 

3.1.2.2มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสติการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

4.00 4.10 4.60 

3.1.2.3มีการปฐมนิเทศนิสติใหม่ มคีู่มือการปฐมนเิทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนม ี

3.90 4,10 4.40 

3.1.2.4การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรยีนแก่นิสิตทุกคน 

4.00 4.10 4.60 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรยีน 4.20 4.30 4.40 
3.1.2.6หลักสูตรมีการคดักรองนิสติเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรยีมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.90 4.00 4.20 

รวมผลการประเมิน 3.98 4.10 4.43 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(IQA 3.1 ความคดิเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1ในกรณีที่นิสิตมีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตไดร้ับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือไดร้ับการพัฒนาจนมคีุณสมบตัิครบผา่น
เกณฑ์ขั้นตำ่ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสตูรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.7 3.9 4.14 

3.1.2.2มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสติการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

3.8 3.9 4.10 

3.1.2.3มีการปฐมนิเทศนิสติใหม่ มคีู่มือการปฐมนเิทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนม ี

3.6 3.9 4.24 

3.1.2.4การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรยีนแก่นิสิตทุกคน 

3.8 3.9 4.05 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรยีน 3.7 3.8 4.10 
3.1.2.6หลักสูตรมีการคดักรองนิสติเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรยีมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.8 4.1 4.33 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.90 4.16 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/์นิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาปีการศึกษา 2564 ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนสิิต) 

4.02 3.81 4.15 
3.91 

4.40 
4.08 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1.ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

3.98 3.73 4.10 
3.90 

4.43 
4.16 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.0 3.7 4.1 3.9 4.42 4.12 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 ในส่วนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4..42 ในส่วนของนิสิต มีค่าเฉลี่ย
เเท่ากับ 4.12.  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.27 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ ได้จากปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน
กระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของปีการศึกษา 2564 และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิต
การอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา ได้อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนในเรื่องมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การ
ปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรต้องมีการจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาโดยจัดปฐมนิเทศให้มีความครอบคุมกับนิสิตและระยะเวลาที่จดัให้มันเหมาะสม 

2.หลักสูตรมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆแนะนำนิสิตด้านการเรียน การการเขียนข้อสอบ  และ
กิจกรรมปรับพ้ืนฐาน ซึ ่งในปีนี้ ได้เน ้นวิชาปรับพ้ืนฐานในการทำวิจ ัยด้านกฎหมายตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียน 
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ตัวบ่งช้ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2564 ( 3.2-8 ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวชิาการแก่นสิิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแกน่สิิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 3.90 4.00 4.40 
1.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

3.80 3.90 4.40 

1.3อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 3.70 3.80 4.40 
1.4อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ ให้ความสนใจ ตดิตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

3.80 3.90 4.20 

1.5อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.90 4.00 4.60 

รวมผลการประเมิน 3.82 3.92 4.40 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2564 ( 3.2-9 ) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวชิาการแก่นสิิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแกน่สิิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.70 4.80 4.86 
1.2อาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.70 4.75 4.86 

1.3อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาทีเ่พียงพอ 4.71 4.75 4.90 
1.4อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ ให้ความสนใจ ตดิตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.71 4.80 4.81 

1.5อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.78 4.80 4.86 

รวมผลการประเมิน 4.77 4.78 4.86 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา( 3.2-10 ) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศกึษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.72 3.80 4.20 

3.2.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต 3.86 3.90 4.40 
3.2.3การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.93 4.00 4.40 
3.2.4การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต 
(ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.93 4.00 4.20 

    3.2.5อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 3.93 4.10 4.20 
3.2.6การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคนั หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 

3.71 3.90 4.00 

3.2.7ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.07 4.10 4.20 
    3.2.8การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ที่
เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.00 4.10 4.20 

รวมผลการประเมิน 3.89 3.99 4.23 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรีและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564ด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา( 3.2-11 ) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศกึษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.70 3.75 3.90 

3.2.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต 3.55 3.80 3.86 
3.2.3การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.95 4.05 4.14 
3.2.4การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานสิิต 
(ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.95 4.00 4.10 

    3.2.5อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 3.80 3.90 4.05 
3.2.6การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

3.75 3.90 4.24 

3.2.7ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 3.85 3.95 4.29 
3.2.8การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ที่
เพียงพอ หรือโครงการวิจยั หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.85 4.00 4.33 

รวมผลการประเมิน 3.80 3.92 4.11 
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ผลการประเมินความพงึพอใจของอาจารยต์่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3.2-17) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานสิิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.72 3.80 4.20 
3.2.2บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนสิิต 

3.72 3.80 4.20 

3.2.3การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.93 4.00 4.40 
3.2.4การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.00 4.10 4.60 

3.2.5การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.57 3.80 4.20 

3.2.6การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.64 3.70 4.20 
3.2.7การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.10 4.40 
3.2.8หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ ทักษะ ทีส่อดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.85 3.90 4.20 

3.2.9การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.64 3.80 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.81 3.89 4.27 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศกึษา 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(3.2-18) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานสิิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่สริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.65 3.75 4.10 
3.2.2บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

3.85 3.95 4.14 

3.2.3การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.90 4.05 4.24 
3.2.4การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.90 4.05 4.19 

3.2.5การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT literacy, 
scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.95 4.05 4.24 

3.2.6การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.90 4.00 4.10 
3.2.7การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.80 3.95 4.00 
3.2.8หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.80 3.90 4.05 

3.2.9การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.85 3.90 4.14 

รวมผลการประเมิน 3.84 3.96 4.13 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยน์ิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต ปี
การศึกษา 2564ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตปรญิญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษา) 

3.89 3.80 3.99 3.92 
 
 
 
 

 

4.23 4.11 
 
 
 
 
 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนสิิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสติ) 

3.81 3.84 3.89 3.96 
 
 
 

4.27 4.13 
 
 
 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.85 3.82 3.94 3.94 4.25 4.12 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต

ครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะ
และวัฒนธรรม ฯลฯปีการศกึษา 2564 ในส่วนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.25  ในส่วนของนิสิต มีค่าเฉลี่ยเเท่า
กับ 4.12.  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.19. คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้จากปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานด้านการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอ้มูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน 
ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) ของปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่อง การ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ประชุมและวางแผนตอนต้นปีการศึกษาเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำรายวิชา ได้สำรวจแผนการเรียน ผลการเรียน ของนิสิตทุกชั้นปีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตกลุ่มที่ ถึงกำหนดต้องเสนอห้วข้อ ว่านิสิตติดปัญหาอย่างใดเพ่ือจะได้แก้ไขได้อย่าง
ทันเวลา เช่นการติดปัญหาในการหาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสาระนิพนธ์ เป็นต้น 

2. หลักสูตรได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อให้อาจารย์นั้นได้ติดต่อ
กับนิสิตเพื่อสอบถามปัญหาการเรียนว่านิสิตที่ท่านดูแลอยู่นั ้นเป็นอย่างไร เช่นมีปัญหาด้านอะไรบ้างที่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียน  

3.หลักสูตรได้เพิ่มช่องทางให้อาจารย์ได้พูดคุยกับนิสิตและสามารถสนทนาสื่อสารกันได้ในระหว่างเรยีน 
ผ่านระบบ Xstudi   และมีการเพิ ่มกลุ ่ม Line Officail เพื ่อใช้ตอบปัญหานิสิต และมีระบบ Call Center 
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้นิสิต 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้าน การจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 
ได้อย่างเหมาะสมโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1.อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาต่างก็ชอบระบบการเรียนแบบ Xstudi เพราะสามารถทำ
ให้อาจารย์สามารถมองเห็นหน้านิสิตและได้ทำการพูดคุยกันสอบถามปัญหาต่างได้อย่างดี และสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลของนิสิตได้ทำให้อาจารย์มีความพึงพอใจมากขึ้น และเป็นการเพิ่มความน่าสนในในด้านการเรียนมากข้ึน 

2.นิสิตเองก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น เพราะสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้ มองเห็นหน้า
อาจารย์ได้ ทำให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลาที่สอนหรือนอกเวลางานทำให้
นิสิตมีความพึงพอใจที่ดีข้ึน 
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ตัวบ่งช้ี 3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
อัตราการคงอยู่ 
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่

เริ่มใช้หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2557 - - - - - - - - 
2558 - - - - - - - - 
2559 - - 6 6 6 3 1 0 
2560     9 9 8 6 4 
2561       9 9 6 3 
2562         10 9 8 
2563           17 16 
2564             14 
รวม   6 15 24 30 39 45 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิน้สุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนทีห่ายไป 
2558     
2559 6 6 100 0.00 

2560 9 9 100 0.00 

2561 9 9 100 0.00 

2562 10 10 100 0.00 

2563 17 17 100 0.00 

2564 14 14 100 0.00 

รวม 65 65 100 0.00 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจรยต์่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (3.3-3) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.90 4.10 4.40 
    1.2ความกระตือรือร้นในการจดัการข้อร้องเรยีน 4.00 4.10 4.20 
    1.3ความรวดเร็วในการจดัการข้อร้องเรียน 4.00 4.20 4.60 
    1.4คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.10 4.20 4.60 
    1.5วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 4.10 4.40 
    1.6ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 4.00 4.40 

รวมผลการประเมิน 3.95 4.12 4.43 

 
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 ( 3.3-4) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.87 4.90 4.95 
    1.2ความกระตือรือร้นในการจดัการข้อร้องเรยีน 4.71 4.75 4.90 
    1.3ความรวดเร็วในการจดัการข้อร้องเรียน 4.87 4.90 4.95 
    1.4คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.71 4.75 4.86 
    1.5วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.87 4.90 4.95 
    1.6ผลการจัดการข้อร้องเรียน 5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.84 4.87 4.94 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต( 3.3-5)   

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสตูร 3.65 3.70 4.20 
    3.3.2มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.58 3.80 4.00 
    3.3.3ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนสิิต 3.72 3.90 4.20 
    3.3.4นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลติและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.79 3.80 4.20 

    3.3.5มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.86 3.90 4.40 
    3.3.6ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.72 3.80 4.20 
    3.3.7ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.57 3.60 4.20 
    3.3.8คณุภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.79 3.90 4.40 
    3.3.9วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.71 3.80 4.20 
    3.3.10ผลการจดัการข้อร้องเรยีน 3.79 4.10 4.40 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.83 4.24 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลทีเ่กิดกับนิสิต ( 3.3-6) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสตูร 3.70 3.80 3.86 
    3.3.2มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.80 3.95 4.00 
    3.3.3ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนสิิต 3.85 3.95 4.05 
    3.3.4นสิติมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

 
3.85 

3.95 4.10 

    3.3.5มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.85 3.90 4.00 
    3.3.6ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.75 3.90 
    3.3.7ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.55 3.80 3.90 
    3.3.8คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 3.90 3.95 
    3.3.9วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.85 3.90 
    3.3.10ผลการจดัการข้อร้องเรยีน 3.80 3.90 3.95 

รวมผลการประเมิน 3.77 3.88 3.96 
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หมวดที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งช้ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (4.1-4) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร(ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสตูร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.90 4.10 4.40 
4.1.2การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.00 4.10 4.20 
4.1.3มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.70 3.90 4.40 

4.1.4อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนท่ี
ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.10 4.20 4.60 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.08 4.40 

   
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย์(4.1-4) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3.90 4.00 4.40 

4.1.2.2ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาว
ด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.10 4.20 4.40 

4.1.2.3ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

4.20 4.30 4.60 

    4.1.2.4ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

3.90 4.00 4.40 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.5มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน 
กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื ่อให้มีอาจารย์คงอยู่  และมีแผนบริหารความเสี ่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.00 4.10 4.40 

4.1.2.6การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.10 4.20 4.60 
4.1.2.7การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคณุวุฒิ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ ์ 4.00 4.10 4.40 
4.1.2.8ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 3.90 4.00 4.20 
4.1.2.9ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสตูร 3.90 4.00 4.40 
4.1.2.10ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 3.70 3.80 4.40 
4.1.2.11ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.90 4.00 4.40 

รวมผลการประเมิน 3.78 4.06 4.42 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(4.1-18) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสตูร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.1การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 3.70 3.90 4.40 
4.1.3.2การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพทีสู่งขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.00 4.20 4.40 

4.1.3.3การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.90 4.00 4.20 

4.1.3.4การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.00 4.10 4.60 

4.1.3.5การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.10 4.20 4.40 
4.1.3.6การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

3.70 3.90 4.40 

4.1.3.7อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที ่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

3.80 4.00 4.40 

4.1.3.8ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

3.90 4.00 4.60 

รวมผลการประเมิน 3.89 4.04 4.43 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสตูร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

3.90 4.08 4.40 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์ 3.78 4.06 4.42 
4.1.3 ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์ 3.89 4.04 4.43 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.85 4.06 4.42 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ....4.42....คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบในการเลิกจ้างและการ
เกษียณอายุอย่างชัดเจนค่าเฉลี่ยเท่ากับ..3.80...คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเลิกจ้างและนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการเลิกจ้างโดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

ด้วยปกติแล้วมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ และมีคำสั่งเกี่ยวกับการเลิกจ้างงานที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 
แต่ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสัญญาปีต่อปีนั้น จะมีปัญหาเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยไม่ต่อสัญญา โดยบอก
กล่าวล่วงหน้าอย่างกระชั้นชิด ซึ่งถึงแม้เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรนิติศาสตร์ยังมิได้รับผลกระทบ แต่เมื่อหน่วยงาน
อ่ืนถกูปฏิบัติเช่นนั้น จึงมีผลกระทบต่อความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ในคณะด้วยเช่นกัน เลยทำให้มีผลต่อการประเมิน
ในข้อนี้ได้คะแนนน้อยที่สุด ดังนั้น ในปีการศึกษา2564 หลักสูตรจึงเสนอต่อคณะเพื่อให้ยื่นเรื่องต่อฝ่ายทรัพยยา
กรมนุษย์ ให้มีความชัดเจนเรื่องการเลิกจ้างงาน เพ่ือเสริมสร้างกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ให้มีความมั่นใจต่อองค์กร
ดังเดิม 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการบริหารอาจารย์ ในประเด็นการเลิกจ้างโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็น
รูปธรรม คือ ฝ่ายทรัพยากรมนุษยมีการชี้แจงว่าในกรณีของการเลิกจ้างงานในส่วนของคณะ จะแจ้งให้คณะ
พิจารณาก่อน และหากจำเป็นจะต้องเลิกจ้างบุคลากรคนใดก็จะแจ้งให้ทราบก่อนที่จะหมดสัญญา 30 วัน ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยจึงทำให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่และมีความทุ่มเททำงานอย่างเต็มทีจึงทำให้ปีการศึกษา2564 มีผลการประเมินในเรื่องการ
ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุมีผลการประเมินในเรื่องดังกล่าวดีขึ้นจากเดิม 3.80 เป็น 4.40 ด้ วย
เหตุผลดังกล่าวมาแล้วเบื้องต้น 
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ตัวบ่งช้ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน .......3..... คน มีวุฒิ
ปริญญาโทจำนวน .......-....... คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน.........3.... คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 
...2....... คนและมีผลงานวิชาการของอาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน .....2...... เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวดั ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน - 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาตร ี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาโท ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ปผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

X 100 = ...........100............ 
3 

 
2. แปลงค่าร้อยละทีค่ำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 = ......5....... 
60 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 40 100 √ 5 รอ้ยละ 60 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  
                                      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 

32 

(ตัวบ่งช้ี 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ(หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย ์ คน - 
รองศาสตราจารย ์ คน - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทีม่ีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 66.67 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 = ......66.67........... 
3 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
66.67 

X 5 = .....4.17..... 
80 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ66.67 √ 4.17 ร้อยละ 80 
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 (ตัวบ่งชี้ 4.2.3)ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตร ี
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
2 0.4 ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู ่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู ่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข ้อม ูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  หร ือระเบ ียบ

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตร ี

ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน 
ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวชิาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อม ูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  หร ือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที ่ได้ร ับการประเมินผ่านการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00   ตารางที ่4.2.5 
5.6 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจด
ทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแตไ่ม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จำนวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 3  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 0.40 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร - 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสตูร 13.33 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งที่เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

1 

ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล ปัญหาขอบเขตการแทรกแซงเศรษฐกิจ
ของรฐัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 

-การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง 
“การถ่ายปลูกแนวคิดการ
ว ิ จ ั ยส ู ่ ก ารช ับ เคล ื ่ อน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ย ื น ” 
(Proceedings), 
 

25 มิ.ย.2565 0.20 

2 ดร.วรยุทธ วุฒิงาม - - - - 

3 

ผศ.ดร.เกรียงไกร กาญจน
คูหา 

ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงของมนุษย์:กรณี
การจ ัดสว ัสดิการส ังคมขององค ์การ
บริหารส่วนตำบล 

-การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง 
“การถ่ายปลูกแนวคิดการ
ว ิ จ ั ยส ู ่ ก ารช ับ เคล ื ่ อน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
อ ย ่ า ง ย ั ่ ง ย ื น ” 
(Proceedings), 
 

25 มิ.ย.2565 0.20 

สูตรการคำนวณ (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
0.40 

X 100 =……………13.33………….. 
3 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
13.33 

X 5 =……1.66…… 
40 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 13.33 √ 1.66 x 
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ตัวบ่งช้ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2563) 
1 ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 

2 ดร.วรยุทธ วุฒิงาม ดร.วรยุทธ วุฒิงาม 
3 ผศ.ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา ผศ.ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลกัสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1การกำหนดคุณสมบัติของนสิิต วิธีการคดัเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นสิิตมคีวาม
พร้อม และสำเร็จการศึกษา 

5.00 5.00 5.00 

    1.2ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสตูร 5.00 5.00 5.00 
    1.3กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรูต้ามโครงสร้าง
หลักสตูร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรูด้้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ ทักษะการทำงานแบบมสี่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.92 4.94 5.00 

    1.4อาจารย์ประจำหลักสตูรไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 5.00 5.00 5.00 
    1.5การเปิดรายวิชามลีำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมรีะบบ 

5.00 5.00 5.00 

    1.6ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายมีสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจำนวนนสิติที่รับในหลักสูตร 4.94 4.96 5.00 
    1.7การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 5.00 5.00 5.00 
    1.8อาจารย์ประจำหลักสตูรมสีว่นร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสตูร 

5.00 5.00 5.00 

    1.9การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย ์

4.94 4.96 5.00 

1.10อาจารย์ไดร้ับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 5.00 5.00 5.00 
1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรยีนการสอน 5.00 5.00 5.00 
    1.12บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสรมิความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 

5.00 5.00 5.00 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบตังิานของหลักสูตร 4.94 4.96 5.00 
1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.98 4.99 5.00 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและความพึงพอใจของอาจารย ์
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

 4.3.1อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.80 4.00 4.20 
4.3.2ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.00 4.20 4.40 
4.3.3จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.50 3.70 4.40 
4.3.4อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.10 4.30 4.60 

รวมผลการประเมิน 3.85 4.05 4.40 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...5.00...คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.....4.94....คะแนน สืบเนื่องจาก ในภาคการศึกษาที่ 2 
มหาวิทยาลัยต้องปิดทำการเพราะสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงทำให้กิจกรรมที่มีการวางแผนไว้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีอันต้องเลื่อน หรือบางกิจกรรมต้องงดไป จึงทำให้คะแนนในเรื่อง
นี้มีคะแนนประเมินที่น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้  

จัดโครงการอบรมเก่ียวกับการใช้ เทคโนโลยีการบันทึกเทปการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อนำมาใช้ในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนทีส่่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้  

อ.ผู้สอนสามารถดำเนินการสอนได้ตามปกติ และมีการพัฒนาสื่อการสอนที่ดีข้ึน มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในเรื่องของการหาข้อมูลเพ่ือทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้ดีขึ้น 
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หมวดที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ ปีการศึกษา 2564 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร(IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.1หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.71 3.80 4.20 

5.1.2เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการ
เปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

3.64 3.80 4.20 

5.1.3หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.00 4.10 4.40 

5.1.4คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนว่ยกิต และมีเนื้อหาท่ี
ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มี
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.07 4.20 4.40 

5.1.5เนื้อหาท่ีกำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์
กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.93 4.00 4.40 

5.1.6ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

3.71 3.90 4.20 

5.1.7การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

3.76 3.90 4.20 

5.1.8การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการ
เรียนวิชาต่อยอด 

4.08 4.10 4.60 

5.1.9การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

3.64 3.90 4.00 

5.1.10การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

3.72 3.80 4.20 

5.1.11การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.86 4.10 4.20 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)    
5.1.12เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มี
จุดเน้น 

4.00 4.20 4.60 

5.1.13การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วม
สมัย/สนองความต้องการของสังคม 

3.71 3.90 4.20 

5.1.14หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

3.93 4.00 4.20 

5.1.15หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

3.64 3.70 4.20 

รวมผลการประเมิน 3.83 3.96 4.00 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  
                                      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 

39 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ที่ได้มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ...4.00....คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ
ปริญญาโทค่าเฉลี่ยเท่ากับ..3.70....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท เนื่องด้วยอาจารย์ผู้
ประเมินเป็นอาจารย์ในหลักสูตรระดับปริญญาโท และในปีการศึกษา 2563 มีการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก จึง
ทำให้อาจารย์เห็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต จึงให้คะแนนการประเมินในข้อนี้มากขึ้น และหลักสูตรก็ได้นำผล
การประเมินมาปรับปรุงในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเช่น การปรับเนื้อหาคำอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยมากขึ้น 
โดยในปีการศึกษา 2564 ได้มีการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 2563 ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงเนื่อหารายวิชา ดังนี้ 

1. พิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
2. พิจารณาโดยคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
3. พิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
4. พิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเนื่อหารายวิชาที่ทันสมัย โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม คือ ได้มีการจัดทำสมอ.08 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม สภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 มีนาคม 2565  แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการตุลการศาลยุติธรรมและระเบียบอัยการ เพ่ือให้นิสิตเป็นผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้
พิพากษาสนามเล็กและอัยการผู้ช่วยสนามเล็กได้ 
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ตัวบ่งช้ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 ด้านการวางระบบผู้สอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา ( 5.2-3)  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน(IQA 5.2.1ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
5.2.1ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่สอน 
(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

3.93 4.00 4.20 

5.2.2หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  (ในแต่ละ
หลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3.72 3.80 4.20 

5.2.3มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยใน
ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

3.79 3.90 4.00 

5.2.4การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.00 4.10 4.40 

5.2.5นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติที ่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.00 4.10 4.40 

5.2.6หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

3.79 3.90 4.20 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)    
5.2.7หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปรมิาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู ้ประสบการณ ์เวลา
ในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

3.93 4.00 4.20 

5.2.8การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที ่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

3.78 3.90 4.40 

5.2.9มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3.79 3.90 4.20 
5.2.10มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.00 4.10 4.60 

รวมผลการประเมิน 3.87 3.97 4.28 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา (5.2-7) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
5.2.1การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.64 3.70 4.20 
5.2.2การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 3.72 3.80 4.00 
5.2.3การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

3.72 3.80 4.20 

5.2.4การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.00 4.10 4.40 

5.2.5การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.14 4.20 4.40 

5.2.6การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการ
พูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่ง เสริมการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

3.86 3.90 4.20 

5.2.7การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การ
เผยแพร่ผลงาน) 

3.86 4.00 4.20 

5.2.8การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 3.72 3.90 4.20 
5.2.9มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.72 3.80 4.20 
5.2.10การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

4.00 4.10 4.60 

5.2.11มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถดา้นการสอนของ
อาจารย์ 

3.72 3.80 4.20 

5.2.12อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ทีม่ีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 3.79 3.80 4.20 
5.2.13การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.00 4.30 4.60 
บัณฑิตศึกษา )เติมประเด็นเพ่ิม (     
5.2.14การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

3.72 3.90 4.20 

5.2.15มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

3.79 4.00 4.20 

5.2.16มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้นิสติสำเรจ็
การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

3.79 3.90 4.20 

5.2.17หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 3.72 4.00 4.40 
5.2.18มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหนึง่ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา 

3.86 4.00 4.40 

5.2.19มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนิสติสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.00 4.10 4.20 
5.2.20มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.00 4.20 4.40 

5.2.21มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ 

3.65 3.80 4.20 

5.2.22การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน 

3.92 4.00 4.20 

5.2.23การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาช่วย
สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.29 4.30 4.60 

รวมผลการประเมิน 3.85 3.97 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1ด้านการวางระบบผูส้อน 3.87 3.97 4.28 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.85 3.97 4.29 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.86 3.97 4.29 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.....4.29.......คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การควบคุมการจัดการเรียน
การสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ..3.70...คะแนน 
 เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ไม่มีรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน 
ดังนั้นจึงทำให้อาจารย์ผู้ประเมินได้ให้คะแนนในข้อนี้น้อยกว่าเรื่องอ่ืนๆ  
 ดังนั ้นจึงไม่มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนรายวิชาที่มีหลายกลุ ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน  
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ตัวบ่งช้ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ ปีการศกึษา 2564 ด้านการประเมินผู้เรียนเฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.3ด้านการประเมินผู้เรียน(IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.3.1การกำหนดเกณฑ์การประเมนิให้นิสิตมสี่วนร่วม 3.71 3.80 4.20 
5.3.2น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจดุเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบตัิ 
สัมมนา ฯลฯ) 

3.86 4.00 4.40 

5.3.3การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงใน
การประกอบอาชีพ 

3.71 3.90 4.40 

5.3.4การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

3.79 3.90 4.00 

5.3.5การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพนิสติ 
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ  เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคดิขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

3.93 4.10 4.20 

5.3.6การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.15 4.20 4.40 
5.3.7การตัดเกรดและแจ้งให้นิสติรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตดัเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับท่ีเกณฑ์ที่นิสติมสี่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มขี้อมูลหลักฐานหรือท่ีมาของ
คะแนนท่ีใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของ
นิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

3.79 4.10 4.20 

5.3.8การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.64 3.70 4.40 
5.3.9การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ .7 

3.93 4.10 4.20 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
    8.1.10การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคณุภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกัน ชัดเจน 

3.86 4.00 4.20 

    8.1.11ข้อมูลที่รองรับการประเมนิที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดบัคณุภาพของวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ได ้

3.71 4.10 4.40 

    8.1.12วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอ้นความคิดรเิริ่ม ร่วมสมัย มี
การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคณุภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/
วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

4.29 4.30 4.40 

รวมผลการประเมิน 3.86 4.02 4.28 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ..4.28....คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการ
ส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF ค่าเฉลี่ยเท่ากับ..3.70....คะแนน 

ในปีการศึกษส 2564 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการ
ส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการออก
ข้อสอบ exit  examให้ไดม้าตรฐาน TQF ให้มากที่สุด 

1. อาจารย์ผู้สอนออกข้อสอบ 
2. ส่งข้อสอบเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบเพ่ือพิจารณา 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็นการออกข้อสอบ exit  exam ให้ได้มาตรฐาน TQF โดยมี
ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ ข้อสอบ exit  exam ได้มาตรฐาน TQF และนิสิสามารถทำข้อสอบได้ดีจึง
ทำให้ผลการประเมินเพ่ิมมากขึ้นจาก 3.70 เป็น 4.40 
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หมวดที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลกัสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสตูร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน ...12...... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุม......12....... ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสตูร ครั้งที่/วันที่ประชุม 
จำนวน

ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1ผศ.ดร.ณัฐวิน   อัศวภูวดล  
2.ดร.วรยุทธ  วุฒิงาม 
3.ผศ.ดร.เกรียงไกร  กาญจนคูหา 
4.ผศ. ดร. รัฐชฏา ฤาแรง 
5.ดร. พิทักษ์ ชัยคช 
6.ผศ.ดร.ศิริพงษ์  โสภา  
7.ผศ. ดร. ปริญญา  ศรีเกตุ 
 
 

1 15/07/64 7 คน 100 
2 16/08/64  7 คน 100 

3 15/09/64 7 คน 100 

4 18/10/64 7 คน 100 

5 17/11/64 7 คน 100 

6 12/12/64 7 คน 100 
7 19/01/65 7 คน 100 
8 14/02/65 7 คน 100 
9 21/03/65 7 คน 100 
10 24/04/65 7 คน 100 
11 15/05/65 7 คน 100 
12 20/06/65 7 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ  

 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน 
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรม์ตัวบ่งช้ีข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ 1 (1.1-
1.3)   

2)มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้าม)ี 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
หลักสูตรใหม่ 

 หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา....2559.....โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ…2563….. (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …./2563…. และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี  ….เดือน………………ปี พ.ศ.  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่ม ี
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวชิาชีพ(ถ้า
มี) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

3)มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในมคอ.2 จำนวน....15.....วิชา มีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง.....15...วิชา 
2. หลักสูตรไม่ไดจ้ัดการเรยีน การสอนเอง แบ่งเป็น 
2.1 ในสังกัดคณะ..-......วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา   
ตามหลักฐานการการส่งมคอ.3 และ มคอ.4ตามแบบฟอร์มตัวบ่งช้ีข้อ 3.1  
 
 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีขอ้ 3 (3.1)   

4)จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจดัทำมคอ.5 - 6 
จำนวน .....15.......... วิชามีรายละเอียดดังนี ้
1.  หลักสตูรจดัการเรียนการสอนเอง ...15.....วิชา 
2.  หลักสตูรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
 2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
 2.2 นอกสังกัดคณะ....-...วิชา   
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกช้ันปี และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสตูร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ 4 (4.1)   

5)จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
หลักสตูรจดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาปีการศึกษา 2564........ หลักสตูรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลมีการจัดทำ
มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรในปี
การศึกษาถัดไป 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ 5 (5.1)   

6)มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน
ทั้งสิ้น.....4....วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน....15...... วิชา คิดเป็น
ร้อยละ....26.66......... 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู้(ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ 6 
(5.4.6)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
1. ปีการศึกษา.....2564..............................หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการ
สอนและวิธ ีการประเม ิน รายวิชาที ่ม ี การปร ับปร ุงC-Mapping (Curriculum Mapping)ตาม
ข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปีการศึกษา........2564............................. 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 

 - ตารางที ่1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ 7 
(5.4.7)   

8)อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกา 2563 ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 
 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตวับ่งช้ีข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9)อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่คร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอนจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา........3...........คน 
2. มีข้อมูลรายช่ืออาจารย์และข้อมูลการพฒันาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป ี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศว
ภูวดล 

1.1โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำสื่อ

การสอน Net New 
1.2 โครงการเร ียนรู้
เทคนิคการสอนและการ
ประเม ินผลการเร ียน
การสอน 
 

9 มี.ค.2565 
 
 
 
 
 
 
14 มิ.ย.2565 

โครงการที่
วิทยาลยัสห
วิทยาการ 
(วสว.)เป็น
เจ้าภาพหลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศว
ภูวดล 

2 . 1 . โ ค ร ง ก า ร แ น ว
ปฏิบ ัต ิการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2.2.โครงการการ
ทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ การ

29 ม.ค.2565 โครงการที่
วิทยาลยัวิทยา
ศาสตรสุขภาพ 
(ววส.) เป็น
เจ้าภาพหลัก
และ

.ระเบียบวิธว๊ิจยั 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ 9 
(5.4.9)   



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  
                                      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 

48 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

วิเคราะห์อภิมาณ 
systematic reviews 

วิทยาลยัสห
วิทยาการ
(วสว.)เป็น
เจ้าภาพร่วม 

3 ดร.วรยุทธ วุฒิงาม 2 . 1 . โ ค ร ง ก า ร แ น ว
ปฏิบ ัต ิการขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2.2.โครงการการ
ทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์อภิมาณ 

systematic 
reviews 

29 ม.ค.2565 โครงการที่
วิทยาลยัวิทยา
ศาสตรสุขภาพ 
(ววส.) เป็น
เจ้าภาพหลัก
และ
วิทยาลยัสห
วิทยาการ
(วสว.)เป็น
เจ้าภาพร่วม 

.ระเบียบวิธว๊ิจยั 

4 ผศ.ดร.เกรียงไกร 
กาญจนคูหา 

โครงการการจ ัดการ
ค ว า ม รู้  

(KNOWLEDGE 
MANAGEMENT : 
KM) เร่ือง การขอจดลข

สิทธิ์ผลงานวิชาการ 
 

11 ก.พ.2565 สำนักวิจัยและ
บริการ
วิชาการและ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 5.ผศ.ดร.เกรียงไกร 
กาญจนคูหา 

แ น ว ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ข อ
กำหนดตำแหน ่งทาง
วิชาการ 

 สำนักวิชาการ 
ม.เวสเทิร์น 
ร่วมกับ 
ม.เนชั่น 

ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รบัการพัฒนา

......3.......คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม......3......คน 
 

10)จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร)จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา........1...........คน  คิดเป็นร้อยละ.....100........ 
2. มีรายช่ือบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและตดิตามผล 
 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป ี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบตัิงาน 

1 นายภวูนัย เพ็ชร
ไปร่ 

โครงการอบรมจริยธรรม
การวิจยัในมนุษย ์

9 เม.ย.2565 สำนักวิจยั
และบริการ
วิชาการ 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  1 . 1 โ คร งก ารอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการการจัดทำสื่อการ

สอน Net New 
1.2 โครงการเรียนรู้เทคนิค
ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการเรียนการ
สอน 
 

9 มี.ค.2565 
 
 
 
 
 
 
14 มิ.ย.
2565 

โครงการที่
วิทยาลยัสห
วิทยาการ 
(วสว.)เป็น
เจ้าภาพ
หลัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

      

      

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนา 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

1 คน 
 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ10 
(5.4.10)   

11)ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน ..31.. คน มีผู้ตอบแบบประเมิน

จำนวน.......31... คน คิดเป็นร้อยละ.....100........... ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนน
ความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ ......4.66....... เมื่อแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 
 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูต้าม TQF ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข ้11 
(5.4.11)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 144.55 31 4.66 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 145.16 31 4.68 ดีมาก 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 139.55 31 4.50 ดี 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

149.20 31 4.81 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

413.60 31 4.61 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏบิัติวิชาชพี 144.30 31 4.65 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 866.36 31 4.66 ดีมาก 
 

12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) ทั้งสิ้นจำนวน......

1.... คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน....1...... คน คิดเป็นร้อยละ......100.......... ได้คะแนนความพึง
พอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ ....4.90......... เมื่อแยกเป็นรายด้านได้
ดังนี้ 

 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูต้าม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 4.90 1 4.90 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 5.00 1 5.00 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.90 1 4.90 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.80 1 4.80 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.90 1 4.90 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏบิัติวิชาชพี 4.90 1 4.90 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 29.40 1 4.90 ดีมาก 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตวับ่งช้ีข้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ มีจำนวน. 10 ตัวบ่งชี ้

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-12 
มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี ้

(ตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่าน  1, 2, 3, 4, 
และ5) 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-12 ร้อยละ 100 

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมนิในปนีี้ 
มีการดำเนินการผ่านจำนวน 10 ตัวบ่งชี ้

(ดำเนินการไม่ผ่านตัวบ่งชี้ ระบุตวับ่งชี้ที ่ - 
) 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ดำเนินการผ่าน 10 ตัวบ่งชี ้

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ ร้อยละ 100 
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หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.1ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มเีครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.87 4.90 4.95 
1.2ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ 
ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 4.87 4.90 4.95 

1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใหข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมลูตามที่ต้องการ และมีการปรับปรุงใหท้ันสมัย 4.87 4.90 4.95 
1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 5.00 5.00 5.00 
1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 5.00 5.00 5.00 
1.6 มีการบริการสญัญาณเช่ือมตอ่อินเตอรเ์นต็แบบมสีายหรือไรส้ายอย่างมีประสทิธิภาพ 4.87 4.90 4.95 
1.7 การจัดพืน้ที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.87 4.90 4.95 
1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนสิิต 4.87 4.90 4.95 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ 5.00 5.00 5.00 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) ใหน้ิสิตเพื่อทำวิจัย  4.87 4.90 4.95 

รวมผลการประเมิน 4.91 4.93 4.97 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/้ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2564  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิง่สนับสนุนการเรียนรู/้ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1ระบบการดำเนินงานของหลกัสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

3.57 
 

3.60 4.00 

6.1.2จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 3.71 3.80 4.00 

6.1.3กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3.64 

 
3.70 3.80 

6.1.4การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.07 4.20 4.40 
6.1.5การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 3.93 4.00 4.20 
6.1.6การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรูเ้พียงพอและทันสมัย 3.93 4.10 4.40 
6.1.7สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.00 4.20 4.40 

6.1.8การจัดพื้นท่ี/สถานท่ีสำหรบันิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลีย่นสนทนาหรือทำงานรว่มกัน 
3.79 

 
4.00 4.20 

6.1.9มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.79 3.90 4.00 
6.1.10สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนสิิตสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.00 4.20 4.40 

 บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
6.1.11ทรัพยากรการเรยีนรู้และสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
และการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปรญิญาตรีเช่น ฐานสืบค้นงานวิจยัระดับนานาชาติ 
เป็นต้น 

4.14 4.30 4.40 

6.1.12มีการจัดสรรงบประมาณใหน้ิสิตเพื่อทำวิจัย 3.71 3.80 4.00 
6.1.13มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 3.79 3.90 4.00 
6.1.14มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.00 4.20 4.40 

รวมผลการประเมิน 3.86 3.99 4.19 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันค่าเฉลี่ยเท่ากับ...5.00...คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ..4.95...คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้/ ฯลฯ ที่ได้มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.19...คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนสิิตและอาจารยต์อ่สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ...3.80....คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพห้อง

บรรยายสด และอุปกรณ์ในการส่งสัญญาณภาพและเสียง และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการจัดซื้อ
อุปกรณ์ในการส่งสัญญาณภาพและเสียง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้คณะกรรมการหลักสูตรนำข้อเสนอแนะของ
นิสิตและอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงระบบการเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็นระบบการเรียนโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็น
รูปธรรมดังนี้ ในปีการศึกษา 2564 มีการปรับระบบการเรียนจาก Cyberu มาเป็นระบบ Xstudi  ทีผู่้เรียนและ
ผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้เสมือนนั่งในห้องเรียน และมีการพัฒนาปรับปรุงคลินิกวิจัย ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้มีความครบถ้วน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

1. ผศ.ธนโรจน ์หล่อธนะไพศาล 
2. อ.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์ 
3. อ.ณัณฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์ 
4. ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 
5. อ.เทวราช สนโศรก 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
1. อ.เทวราช สนโศรก 
2. อ.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี 
3. อ.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์ 
4. อ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ 
5. อ.ณัณฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. ผศ.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์ 
2. อ.ณัณฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์ 
3. อ.เทวราช สนโศรก 
4. ดร.ธนู ไม้แก้ว 
5. อ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. ผศ.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์ 
2. ผศ.ณัณฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์ 
3. ผศ.เทวราช สนโศรก 
4. ดร.ธนู ไม้แก้ว 
5. ผศ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. ผศ.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์ 
2. ผศ.ณัณฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์ 
3. ผศ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ 
4. ดร.ธนู ไม้แก้ว 
5. อ.ณัฐภณ อัญชัญ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. ผศ.ปาณัสม์กัญ เจิมพิพัฒน์ 
2. ผศ.ณัณฐ์พิชา วโรดมอธิพัฒน์ 
3. ผศ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์ 
4. ดร.ธนู ไม้แก้ว 
5. ดร.เกียรติก้อง มูลเมือง 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
           1. ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 
           2. ดร.วรยุทธ วุฒิงาม 
           3. ผศ. ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 
           4. ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 
           5. ดร.พิทักษ์พงษ์   ชัยคช 
           6. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา 
           7. ผศ.ดร.ปริญญา ศรีเกตุ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
           1. ผศ.ดร.ณัฐวิน อัศวภูวดล 
           2. ดร.วรยุทธ วุฒิงาม 
           3. ผศ. ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา 
           4. ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 
           5. ดร.พิทักษ์พงษ์   ชัยคช 
           6. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา 
           7. ผศ.ดร.ปริญญา ศรีเกตุ 
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 4.62 4.64 4.85 4.90 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5 5 0.00 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.81 4.82 2.43 4.95 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4 3 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3 3 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 4 4 3 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ 5+5+5/3 
=5 

5+5+5/3 
=5 

5+4.17+4.
17/3 
=4.45 

5+4.17+1.67/3 
=3.61 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีด่ำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 5 5 4.17 4.17 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร 5 5 4.17 1.67 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอ่จำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสตูร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.33 4.33 4.15 3.53 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 3 4 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน   4 4 3 4 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน 3 3 3 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 3.75 3.75 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งช้ี) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.97 3.97 3.48 3.89 

 


