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คำนำ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ)  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 3 

 

สารบัญ 
  หน้า 

คำนำ   
สารบัญ   
บทสรุปผู้บริหาร 4 
ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไปสถาบัน 4 
ส่วนที่ 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

ส่วนที่ 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563-2564 54 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2561-2564 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 4 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ ้น 11 คณะวิชา คณะนิติศาสตร์  ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550  โดยเปิดหลักสูตร จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
กฎหมายมหาชน และสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 
คน จำแนก ดังนี้  มีวุฒิปริญญาเอก 3 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน  ทั้งนี้หลักสูตรมี
นิสิต 3 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 จำนวน 0 คน 

ปณิธาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งสร้างบัณฑิตทางกฎหมายให้เป็นผู้ที ่กอปรด้วยความรู้
ความสามารถในทางวิชาชีพคู่คุณธรรม  และมุ่งผดุงความยุติธรรมแก่สังคมโดยรวม  สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางวิชาการ เป็นผู้
ที่ถึงพร้อมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งมั่นสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ให้บังเกิดแก่สังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ อบรมบ่มนิสัยให้นิสิตเป็นผู้มีวินัย  ซื่อสัตย์  ยึดมั่นในรากฐานการดำเนินชวีิตอันดีงาม  รู้จักตนเอง  รู้จัก
ผู้อื่น  รับผิดชอบต่อสังคม  ศึกษาและเคารพกฎหมายให้เป็นบัณฑิตผู้มีความสามารถ  สร้างสังคมและประเทศชาติให้
มั่นคงเจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 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 N/A N/A N/A 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

ร้อยละ 20 N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A 
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 3 3 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ≥3.51 5+5+3.33+0/4=3.33 3.33 3.33 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 60 3/3x100=100 

100/60x5=5 5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 3/3x100=100 

100/80x5=5 5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสตูร ร้อยละ 15 1.2/3x100=40 

40/60x5=3.33 3.33 3.33 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสตูร 

 0 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.44 3.44 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งช้ี) 

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 3.50 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งช้ี) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.39 3.39 
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หลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตปีการศึกษา2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 
      1.วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้ได้จำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นสูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดใน มคอ. 2 
      
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก ครบทุกคนและและผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งทาง
วิชาการทุกท่าน 

2. .อาจารย์ประจำมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ
จำนวนมาก 

3. การจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
4. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือทำการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่เพียงพอและเหมาะสม 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
                1.ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

-  

จุดที่ควรพัฒนา 
1.การนำผลการประเมินตามระบบและกลไก การจัดการดูแลดุษีนิพนธ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
นิสิตจัดทำดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพ และอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์สามารถกำกับติดตามดูแลการ
จัดทำดุษฎีนิพนธ์ได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

1.การจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัย การจัดทำวิทยานิพนธ์ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  
จุดที่ควรพัฒนา 

1) สำรวจความต้องการของผู้เรียนและคณาจารย์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  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 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

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) ในแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2557         
2558         
2559         
2560         
2561         
2562         
2563       23  
2564        3 
รวม       23 3 

หมายเหตุ นิสิตที่อยู่เกินกว่าอายุของหลักสูตร ให้นับรวมอยู่ในช่องนิสิตตกค้าง 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิต  

ตามแผนการศึกษาใน มคอ. 2 รับจำนวนนิสิต 10 คน แต่ในปีการศึกษา 2564  มีนิสิตมาสมัครเรียน 3 
คน สาเหตุเป็นเพราะว่าสถานการณ์ของโลกตึงเครียดทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม สินค้าราคาแพง ทำให้
ผู้เรียนไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียน จึงได้ชะลอเรื่องการศึกษาไปก่อน      
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ที่สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ที่ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2557           
2558           
2559           
2560           
2561           
2562           
2563 23          
2564 3          
รวม 26          
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563ไม่มีนิสิตจบการศึกษา 

ลำดับที่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนที่ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

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

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสตูรทั้งหมด (คน)  

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(คน) 

 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   ไม่มีนิสิตจบการศึกษา     
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การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 2.2 หลักสูตรระดับปริญญาเอก)  

แบบฟอร์มที่ 2.2.1 (3) ตารางแสดงข้อมูลการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ของนนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 
2564 ไม่มีนิสิตจบการศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20  
 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 

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
ที่ 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  

 ตารางที่ 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. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-7 
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

11. งานสร้างสรรค์ที ่ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก   
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน)   
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

  

15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ   

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย 
แหล่งที่เผยแพร่

ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

1       
2 ไม่มีนิสิตจบการศึกษา    

3       
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบ่งช้ี 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมนิ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.70 3.83 
 

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

3.80 3.83 
 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.70 4.00 
 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลกัสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.70 4.00 
 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเขม้งวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

3.50 4.17 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.60 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.67 3.97 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 (3.1-7) 

รายการประเมนิ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.58 3.75 
 

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

3.68 3.88 
 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.65 3.75 
 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลกัสูตร  
ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.53 3.88 
 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเขม้งวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

3.73 4.00 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.68 3.75 
 

รวมผลการประเมิน 3.64 3.83 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมนิ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเหน็ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสติมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสติได้รบัการเตรียมความพร้อมทางการเรยีนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคณุสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นตำ่ เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลกัสตูรไดจ้นสำเร็จการศึกษา 

3.70 
3.83 

 

    3.1.2.2 มีการจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนสิติการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศกึษา 

3.80 3.83 
 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกบัช้ีแจงกฎระเบยีบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั หน่วยงานตา่งๆ ได้อยา่งชัดเจนม ี

4.10 
4.17 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรยีน โครงสร้าง
รายวิชาเรยีนแก่นสิิตทุกคน 

3.70 3.83 
 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กจิกรรมพัฒนานิสติ และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ  ในการเรียน 3.60 4.00 
    3.1.2.6 หลักสูตรมกีารคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสติ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.70 3.83 
 

รวมผลการประเมิน 3.77 3.92 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมนิ 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเหน็ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสติมีคณุสมบตัไิม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสติได้รบัการเตรียมความพร้อมทางการเรยีนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคณุสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นตำ่ เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลกัสตูรไดจ้นสำเร็จการศึกษา 

3.68 
3.71 

 

    3.1.2.2 มีการจัดกจิกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนสิติการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

3.58 3.86 
 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนสิิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกบัช้ีแจงกฎระเบยีบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั หน่วยงานตา่งๆ ได้อยา่งชัดเจนม ี

3.76 4.00 
 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรยีน โครงสร้าง
รายวิชาเรยีนแก่นสิิตทุกคน 

3.62 4.00 
 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กจิกรรมพัฒนานิสติ และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ  ในการเรียน 
3.73 3.86 

 
    3.1.2.6 หลักสูตรมกีารคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสติ ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.65 3.71 
 

รวมผลการประเมิน 3.67 3.86 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/์นิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 
 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนสิิต) 

3.67 3.64 3.97 3.83 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

3.77 3.67 3.92 3.86 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.72 3.65 3.94 3.84 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 ในส่วนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.94 ในส่วนของนิสิต มีค่าเฉลี่ยเเท่า
กับ 3.84  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.89 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้จากปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน
กระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของปีการศึกษา 2564 และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการ
อบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา ได้อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนในเรื่องมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การ
ปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรต้องมีการจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาโดยจัดปฐมนิเทศให้มีความครอบคุมกับนิสิตและระยะเวลาที่จัดให้มันเหมาะสม 

2.หลักสูตรมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆแนะนำนิสิตด้านการเรียน การการเขียนข้อสอบ  และ
กิจกรรมปรับพื ้นฐาน ซึ ่งในปีนี ้ได ้เน ้นว ิชาปรับพื ้นฐานในการทำวิจ ัยด้ านกฎหมายตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในประเด็นกิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่างเหมาะสมโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการประกันคุณภาพการศึกษา  
3. การเรียนปรับพื้นฐาน ซึ่งในปีนี้ได้เน้นวิชาปรับพื้นฐานในการทำวิจัยด้านกฎหมายตามแบบฟอร์มของ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ส่งผลให้คะแนนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงมีคะแนนดีขึ้น 
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ตัวบ่งช้ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(เฉพาะปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวชิาการแก่นสิิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแกน่สิิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
3.70 

3.80 
 

1.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

3.90 
4.00 

 
1.3อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 3.70 3.80 

1.4อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ ให้ความสนใจ ตดิตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

3.90 
4.00 

 
1.5อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.70 
3.80 

 

รวมผลการประเมิน 3.76 3.88 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
(เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวชิาการแก่นสิิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแกน่สิิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 3.68 3.71 

1.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

3.79 
3.86 

 

1.3อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 
3.81 

4.00 
 

1.4อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ ให้ความสนใจ ตดิตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

3.62 
3.71 

 
1.5อาจายท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.76 
3.86 

 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.83 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา  
2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศกึษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.90 4.00 
 

3.2.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต 
3.80 4.20 

 

3.2.3การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 
4.00 4.20 

 
3.2.4การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.90 4.00 
 

3.2.5อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้าน
อื่นๆ 

3.90 4.00 
 

3.2.6การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.10 4.20 
 

3.2.7ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.90 4.00 

 
3.2.8การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู ้สอนและการให้คำปรึกษาการทำ
วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.90 4.00 
 

รวมผลการประเมิน 3.92 4.08 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรีและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (3.2-11) 

รายการประเมิน 
 

ปีการศึกษา 
2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศกึษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.73 3.83 
 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  
3.77 4.00 

 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรยีนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 
3.81 4.00 

 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.73 4.00 
 

    3.2.5 อาจารย์ที ่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

3.76 3.83 
 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

3.92 4.17 
 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.81 3.83 

 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.82 3.83 
 

รวมผลการประเมิน 3.79 3.94 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.2-18) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานสิิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
3.90 4.00 

 
    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรูค้วามสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

3.70 4.17 
 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
3.70 3.83 

 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.90 4.00 
 

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

3.90 4.00 
 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
3.70 3.83 

 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 
3.70 4.00 

 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3.90 4.00 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.90 4.00 
 

รวมผลการประเมิน 3.81 3.96 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศกึษา 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3.2-19) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานสิิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
3.68 4.00 

 
    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรูค้วามสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

3.82 3.86 
 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
3.81 3.86 

 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.73 4.00 
 

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

3.76 3.86 
 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 
3.92 4.00 

 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.81 3.86 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3.76 3.86 
 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.82 3.86 
 

รวมผลการประเมิน 3.79 3.90 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยน์ิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2564 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
ด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปรญิญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

3.92 3.79 4.08 3.94 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนสิิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสติ) 

3.81 3.79 3.96 3.90 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.86 3.79 4.02 3.92 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด

กิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต  ปีการศึกษา 2564 ใน
ส่วนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.02  ในส่วนของนิสิต มีค่าเฉลี่ยเเท่ากับ 3.92  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.97 
คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้จากปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานด้านการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน 
ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) ของปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง การจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ประชุมและวางแผนตอนต้นปีการศึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำรายวิชา ได้สำรวจแผนการเรียน ผลการเรียน ของนิสิตทุกชั้นปีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตกลุ่มที่ ถึงกำหนดต้องเสนอห้วข้อ ว่านิสิตติดปัญหาอย่างใดเพื่อจะได้แก้ไขได้อย่าง
ทันเวลา เช่นการติดปัญหาในการหาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น 

2. หลักสูตรได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อให้อาจารย์นั้นได้ติดต่อกับ
นิสิตเพ่ือสอบถามปัญหาการเรียนว่านิสิตที่ท่านดูแลอยู่นั้นเป็นอย่างไร  

3.หลักสูตรได้เพิ่มช่องทางให้อาจารย์ได้พูดคุยกับนิสิตและสามารถสนทนาสื่อสารกันได้ในระหว่างเรียน 
ผ่านระบบ Xstudi  
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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         
2560         
2561         
2562         
2563       23  
2564        3 
รวม       23 3 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิน้สุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนที่หายไป 
2557     
2558     
2559     
2560     
2561     
2562     
2563 23 22 95.66 1 
2564 3 3 100 0 
รวม 26 25 96.5 0 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจรยต์่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (3.3-3) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2563 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.90 4.00 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจดัการข้อร้องเรยีน 3.70 4.00 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.83 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 3.90 4.00 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 4.00 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.83 

รวมผลการประเมิน 3.70 3.94 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (3.3-4) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2563 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.67 3.89 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจดัการข้อร้องเรยีน 3.78 4.00 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.83 3.89 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 3.74 3.78 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.74 3.78 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.93 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.78 3.89 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต (3.3-5) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
3.3 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสติในหลักสตูร 3.90 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.90 4.00 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนสิิต 3.70 3.80 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ดว้ยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลติและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.90 4.00 
 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.90 4.00 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.80 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.80 
    3.3.8 คุณภาพในการจดัการขอ้ร้องเรียน 3.90 4.00 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรยีน 3.90 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรยีน 3.90 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.82 3.94 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต (3.3-6) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
3.3 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสติในหลักสตูร 3.83 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.74 4.11 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนสิิต 3.81 3.89 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสรา้งความรูด้้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.76 3.89 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.74 3.78 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.93 4.11 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.83 3.89 
    3.3.8 คุณภาพในการจดัการขอ้ร้องเรียน 3.76 3.78 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรยีน 3.83 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรยีน 3.83 3.89 

รวมผลการประเมิน 3.81 3.93 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/์นิสิตต่อผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรยีน และกระบวนการการคง
อยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564   
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และ ด้านผลที่เกิดกับนิสิต 
 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  
(IQA 3.3 ผลทีเ่กิดกับนสิิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

3.70 3.78 3.94 3.89 

3.3.2 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

3.82 3.81 3.94 3.93 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.75 3.79 3.94 3.91 

 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนและการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ในปีการศึกษา 2564 

มีค่าเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ   3.94 ของนิสิต เท่ากับ 3.91  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่  3.92    คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...3.65....คะแนน 

โดยหลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง วิธีการจัดการข้อ
ร้องเรียน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง วิธีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้เสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมวิชาการเพื่อพิจารณา มหาวิทยาลัยจึง
ได้เพิ่มช่องทาง Line Official WTU บริการข้อมูล ขึ้นมาเพื่อให้นิสิตได้เข้ามาสอบถาม และเสนอเรื่องร้องเรียน
ต่างๆ โดย ได้ให้ทุกส่วนงานเข้ามาเป็น Admin เพื่อคอยตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาให้กับนิสิตให้เสร็จภายใน
ทันที หรือภายในหนึ่งวัน แล้วแต่เรื่องที่นิสิตแจ้งเข้ามา เช่น เรื่องการติดตามคำร้องต่างๆ หรือการโหลดเอกสารไป
จ่ายค่าเทอมไม่ได้ เป็นต้น 

ทั้งนี้สามารถพัฒนากระบวนการวิธีการจัดการข้อร้องเรียน การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในประเด็นวิธีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้  

1.ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีช่องทางในการร้องเรียน และสอบถามข้อมูล
เพ่ิมข้ึนอีก 1 ช่องทาง คือ ช่องทาง Line Official WTU บริการข้อมูล 
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หมวดที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (4.1-2) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/
อาจารย์ประจำหลกัสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.70 3.80 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  3.70 3.80 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.90 4.20 
 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.90 4.00 
 

รวมผลการประเมิน 3.80 3.95 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการบริหารอาจารย์ (4.1-9) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3.64 
3.71 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.64 
3.71 

 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

3.78 
3.86 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

3.93 
4.00 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์    ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.93 
4.00 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.78 3.86 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนา้ที่ให้เหมาะสมกับคณุวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์ 3.64 4.00 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนนุการจัดการเรยีนการสอน 3.64 3.71 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารยป์ระจำหลกัสูตร 3.78 3.86 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 3.64 3.71 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.78 3.86 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.84 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1-16) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 3.78 3.86 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

3.85 4.00 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

3.78 3.86 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 3.64 3.71 
    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 3.64 3.71 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

3.78 3.86 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

3.71 3.86 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

3.85 
4.00 

รวมผลการประเมิน 3.76 3.86 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2563 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสตูร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

3.80 3.95 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์ 3.75 3.84 
4.1.3 ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์ 3.76 3.86 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.77 3.88 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในปี 2564 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิม

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละ
คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ.....4.20.......คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในระบบการกำหนดภาระ
งานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...3.71.....คะแนน  

โดยหลักสูตรนำผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตปริญญาตรีความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของปีการศึกษา 2563 ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
เรื่องการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ       3.64  มาวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. ตัวแทนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารบัณฑิต
วิทยาลัย (เอกสารที่ 4.1-14) ระเบียบวาระที่ 4 เรื ่องเสนอเพื่อพิจารณา ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้สอนของปีการศึกษา 2564 ให้มีความเหมาะสมกับกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ของอาจารย์ผู้สอน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการบริหารอาจารย์อย่างชัดเจนเห็นเป็นรูปธรรมคือ ในปีการศึกษา 2564 มี
การปรับอาจารย์ผู้สอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาต่างๆ มาร่วมสอน 3 วิชา คือ 
รายวิชา LA8101 สัมมนาทางกฎหมายขั้นสูง LA8103 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูง และLA8104 นิติปรัชญา 
(4.1-15) 
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ตัวบ่งช้ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน .....3.......  คน มีวุฒิปริญญา
โทจำนวน ....-.......... คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน .......3...... คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน .....3..... คน 
และมีผลงานวิชาการของอาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน .....6...... เรื่อง 
 (ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน - 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน - 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาตร ี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาโท ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒิปรญิญาเอก ร้อยละ 3 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ปผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

X 100 =   100 
3 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 =   5   
100 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 80 100 √ 5 ร้อยละ 100 
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(ตัวบ่งช้ี 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ  
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย ์ คน - 
รองศาสตราจารย ์ คน - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 3 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน - 
รวมจำนวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 3 
ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 100 

 
รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา 
2. ผศ.ดร.ปริญญา ศรีเกตุ 
3. ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

X 100 =   100   
3 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 =    5 
100 

 
การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 80 100 √ 5 ร้อยละ 100 
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(ตัวบ่งช้ี 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
6 1.2 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 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู ่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนมุัติ
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/งานสร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

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   ตารางที่ 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 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
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 6  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 1.20 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร - 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสตูร 40 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.33 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่  

ที ่ ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งที่เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

1 

ผศ.ดร.ร ัฐชฎา ฤา
แรง 

1. ปัญหาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงของมนุษย์:กรณีการจัด
สวัสดิการสังคมขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 
2. มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก่อนฟ้องคดีปกครอง 
 
 
 
 
 
 
3. สิทธิในการฟ้องร้องคดีอาญา
ในความผิดต่อส่วนตัว กรณี
ผู้เสียหายหลายคน 
 
 
 
 
 
4. ปัญหาการสืบเสาะและพินิจ
ก่อนคุมความประพฤติผู้กระทำ
ผิดที่เป็นผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
5. มาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมการทำลายวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 4 ของกรมวิชาการเกษตร 
 
 
 
 
 

- รายงานส ืบเน ื ่ องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่าย
แนวค ิดการว ิจ ัยส ู ่ การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพ่ือ
พ ัฒนาเศรษฐก ิจอย ่ าง
ยั ่งย ืน ”ณ. อาคารทันต
แพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 
วิทยาเขตวัชรพล 
- รายงานส ืบเน ื ่ องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่าย
แนวค ิดการว ิจ ัยส ู ่ การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพ่ือ
พ ัฒนาเศรษฐก ิจอย ่ าง
ย ั ่ งย ืน”ณ. อาคารท ันต
แพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 
วิทยาเขตวัชรพล 
- รายงานส ืบเน ื ่ องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
20 เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิด
การวิจัยสู ่การขับเคลื ่อน
นว ัตกรรม เพ ื ่ อพ ัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”ณ. 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
ม.เวสเทิร์น วิทยาเขตวัช
รพล 
- รายงานส ืบเน ื ่ องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั ้งที ่ 19 เรื ่อง “การบูร
ณาการงานวิจัย ภายใต
การเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื ่อส ังคมที ่ย ั ่งย ืน ”ณ. 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
ม.เวสเทิร์น วิทยาเขตวัช
รพล 
- รายงานส ืบเน ื ่ องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั ้งที ่ 19 เรื ่อง “การบูร
ณาการงานวิจัย ภายใต
การเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื ่อส ังคมที ่ย ั ่งย ืน ”ณ. 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
ม.เวสเทิร์น วิทยาเขตวัช
รพล 
 

- 25 ม ิถ ุนายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 25 ม ิถ ุนายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
- 25 ม ิถ ุนายน 
2565 
 
 
 
 
 
 
 
-27 พฤศจิกายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
-27 พฤศจิกายน 
2564 
 
 

0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.20 
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2 

ผศ . ด ร . ศ ิ ร ิ พ ง ษ์  
โสภา 

ปัญหาขอบเขตการแทรกแซง
เศรษฐกิจของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

ร าย ง านส ื บ เน ื ่ อ ง ก า ร
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูกถ่าย
แนวค ิดการว ิจ ัยส ู ่ การ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพ่ือ
พ ัฒนาเศรษฐก ิจอย ่ าง
ยั ่งย ืน ”ณ. อาคารทันต
แพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 
วิทยาเขตวัชรพล 

25 ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1.2 

X 100 = …………40…………….. 
3 

 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
40 

X 5 = …3.33… 
60 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 
(√บรรลุเป้าหมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 40 √ 3.33 ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 38 

 

ตัวบ่งช้ี 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2563) 
1 ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา 
2 ผศ.ดร.ปริญญา ศรีเกตุ ผศ.ดร.ปริญญา ศรีเกตุ 
3 ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
ด้านการบริหารหลักสูตร (4.3-2) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2563 2564 
ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลกัสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคดัเลือก การพัฒนา และส่งเสรมิให้นิสติมีความ
พร้อม และสำเร็จการศึกษา 

3.78 3.86 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.78 3.86 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรูต้าม
โครงสร้างหลักสูตร บรูณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

3.92 4.00 

    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 3.64 3.71 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมรีะบบ 

3.64 3.71 

    1.6 ภาระงานท่ีได้รับมอบหมายมีสดัส่วนท่ีเหมาะสมกับจำนวนนสิิตที่รับในหลักสตูร 3.78 3.86 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 3.64 3.71 
    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสตูร 

3.64 3.71 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย ์

3.78 3.86 

    1.10 อาจารย์ไดร้ับการส่งเสรมิให้เข้าสูต่ำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 3.64 3.71 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรยีนการสอน 3.64 4.00 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสรมิความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 

3.64 3.71 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบตังิานของหลักสูตร 3.78 3.86 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 3.92 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.83 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 39 

 

ผผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  ด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ (3.3-3) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.90 4.00 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 3.70 3.80 
     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.70 3.80 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.90 
4.00 

รวมผลการประเมิน 3.80 3.90 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.86 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ    3.71  คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ในปีการศึกษา 2564ได้ส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำหลักสูตรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ในส่วนของงานวิจัย และในส่วนของวิชาชีพกฎหมายมากข้ึน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาในประเด็นกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีผลการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม คือ อาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วมอบรม สัมมนา ในส่วนของงานวิจัย และในส่วนของ
วิชาชีพกฎหมายมากข้ึนทุกคน 
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หมวดที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (5.1-3) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร(IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.1หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.61 3.86 

5.1.2เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการ
เปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

3.72 3.86 

5.1.3หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.72 4.00 

5.1.4คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาท่ี
ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเป็นจุดเน้น มี
ความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

3.83 4.00 

5.1.5เนื้อหาท่ีกำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์
กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.72 3.86 

5.1.6ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

3.61 3.71 

5.1.7การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

3.72 3.86 

5.1.8การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการ
เรียนวิชาต่อยอด 

3.83 3.86 

5.1.9การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

3.72 4.00 

5.1.10การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

3.94 4.00 

5.1.11การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.61 3.71 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)   
5.1.12เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มี
จุดเน้น 

3.83 3.86 

5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจยัรว่ม
สมัย/สนองความต้องการของสังคม 

3.61 3.71 

5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

3.61 3.86 

5.1.15หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

3.72 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.88 
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ลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 ในเรื่องกระบวนการการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.73 คะแนน 
และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง   การควบคุมหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ
ของสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61  คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่อง หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย ดังนี้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อชี้แจงให้อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ควบคุมและให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการหาห้วข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ประเด็นวิจัยร่วมสมัย 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยร่วม
สมัย โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม คือ นิสิตมีการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 10 เรื่อง ดุษฎีนิพนธ์ที่มีประเด็น
วิจัยร่วมสมัย ทันต่อสถานการณ์กฎหมายที่เป็นปัจจุบัน 
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ตัวบ่งช้ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 ด้านการวางระบบผู้สอน (5.2-3) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา  

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

3.89 4.00 

5.2.2หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  (ในแต่ละ
หลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3.72 3.78 

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

3.61 3.89 

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

3.72 3.78 

5.2.5นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู ้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

3.78 3.89 

5.2.6หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

3.72 3.78 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)   
5.2.7หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปรมิาณท่ีเพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู ้ประสบการณ ์เวลา
ในการใหค้ำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

3.83 3.89 

5.2.8การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที ่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี ่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที ่จะ
ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

3.67 3.78 

5.2.9มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 3.67 3.89 
5.2.10มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.83 3.89 

รวมผลการประเมิน 3.74 3.86 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2564 ด้านกระบวนการเรียนการสอน  (5.2-7) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา  
2563 2564 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
5.2.1การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.67 3.78 
5.2.2การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 3.78 3.89 
5.2.3การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

3.72 3.78 

5.2.4การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมี
ก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

3.83 3.89 

5.2.5การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ /
การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.72 3.78 

5.2.6การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ
สื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

3.61 3.89 

5.2.7การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/
การเผยแพร่ผลงาน) 

3.72 3.78 

5.2.8การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 3.83 3.89 
5.2.9มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.72 3.78 
5.2.10การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

3.94 4.00 

5.2.11มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์ 

3.61 4.00 

5.2.12อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร 

3.83 3.89 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.61 4.00 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพ่ิมเติม (    
5.2.14การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการ
สอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

3.72 3.78 

5.2.15มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความสำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

3.72 3.89 

5.2.16มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ/์สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้นิสติ
สำเรจ็การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

3.72 3.78 

5.2.17หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 3.72 3.78 
5.2.18มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหนึง่
ครั้งต่อภาคการศึกษา 

3.83 3.89 

5.2.19มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนิสติสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 3.72 3.78 
5.2.20มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

3.72 3.78 

5.2.21มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่
ไม่มีคุณภาพ 

3.72 3.78 

5.2.22การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มี
โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

3.83 3.89 

5.2.23การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.83 3.89 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.84 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  3.74 3.86 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.75 3.84 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.74 3.85 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ปีการศึกษา 2563 ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.74 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มีการ
กำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน มคอ .3  ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัด
และประเมินผลเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.61 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การวางระบบผู้สอนและนำ
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง  การจัดทำ มคอ.3   โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

ในภาคการศึกษาที่ 2564 มีการจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการจัดทำ มคอ.3 ตามแบบฟอร์ม
มหาวิทยาลัยตามที่เคยได้รับอบรมมา 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นการจัดทำ 
มคอ.3 โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมคือ ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดทำ มคอ.3 ได้
อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งช้ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ ปีการศกึษา 2564 ด้านการประเมินผู้เรียน (5.3-3) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา  

2563 2564 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสติมสี่วนร่วม 3.69 3.75 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัต ิสมัมนา 
ฯลฯ) 

3.81 3.88 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย 
เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

3.64 3.88 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 3.81 3.88 
    5.3.5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคณุภาพนสิิต (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ  เสมอ  มีคลังขอ้สอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคดิขั้นสงูได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลก
แห่งการทำงาน) 

3.94 4.00 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.75 3.88 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งใหน้ิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตดัเกรดชัดเจน สอดคล้อง
กับท่ีเกณฑ์ที่นิสติมสี่วนร่วม หรือรบัรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมลูหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการการ
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถท่ีแท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวชิา) 

3.81 3.88 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.69 3.75 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .
7 

3.69 3.75 

    8.1.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 3.81 3.88 
    8.1.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคณุภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
ได ้

3.69 3.75 

    8.1.12 วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดมีาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคณุภาพ มกีารเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

3.94 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.77 3.85 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.77 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้
ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    3.64 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลกัสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรจดัประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสตูร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร (จำนวน ....5..... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุม......5....... ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คร้ังท่ี/วันที่ประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา  
2. ผศ.ดร.ปริญญา ศรเีกต ุ  
3. ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง  
4. ผศ.ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา  
5. ดร.เฉลยีว นคนจันทร ์

1(10 /ก.ค. /64)       5     คน 100 
2(7 /ต.ค. / 64)        5     คน 100 
3(9 /ธ.ค. / 64)        5     คน 100 
4(7 /เม.ย. /65)        5     คน 100 
5 (7 /ก.ค. /65)        5     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) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้าม)ี 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
             หลักสูตรปรับปรุง 
       - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา. 2563  โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
       - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…….. (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ …1../2563 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี  24 เดือน  เมษายน   ปี พ.ศ. 2563 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่ม ี
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดในมคอ.2 จำนวน.....5....วิชา มีรายละเอียดดังนี ้
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง...5.....วิชา 
2. หลักสูตรไม่ไดจ้ัดการเรยีน การสอนเอง แบ่งเป็น 
2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา   
ตามหลักฐานการการสง่มคอ.3 และ มคอ.4ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชีข้้อ 3.1 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ 3 (3.1)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5   
จำนวน ........5........ วิชามรีายละเอียดดังนี ้
1.  หลักสตูรจดัการเรียนการสอนเอง ...5.....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 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสตูรจดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาปีการศึกษา 2564   หลักสูตร  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชา  นิติศาสตร์   มีการจัดทำ
มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสตูรในปี
การศึกษาถัดไป 

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

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 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.........วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน.....5..... วิชา คิดเป็นร้อย
ละ.....40........  
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

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

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
1. ปีการศึกษา     2564      หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน 
มคอ.7 ในปีการศึกษา  2564      
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 
 

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

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา  2563   หลักสูตร  นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชา  นิติศาสตร์    ไม่มีการรับอาจารย์
ใหม่  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ตัวบ่งช้ีข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา........3...........คน 
2. มีข้อมูลรายช่ืออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป ี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤา
แรง 
ผศ.ดร.ศิริพงษ์ 
โสภา 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การวิเคราะห์อภิมาน

อย่างง่าย by 
RevMan 5.3” 

29 ม.ค.65 คณะเทคนิค
การแพทย์ ม.
เวสเทิรน์ 

เร่ืองการวิเคราะห์อภิ
มาน 
 

2 ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤา
แรง 
ผศ.ดร.ศิริพงษ์ 
โสภา 
ผศ.ดร.ปริญญา ศรี
เกตุ 

การพจิารณาวินิจฉัย
ความชอบดว้ยรัฐธรรมนญู 
ของร่างรฐัธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเตมิตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 
256 

8 ก.พ. 65 
เวลา 13.00 
– 16.00 น. 
 

คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ
สำนักงานศาล
รัฐธรรมนญู 

ความชอบของร่าง
รัฐธรรมนูญ 

3 ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤา
แรง 
ผศ.ดร.ศิริพงษ์ 
โสภา 
ผศ.ดร.ปริญญา ศรี
เกตุ 
ผศ.ดร.เกรียงไกร 
กาญจนคูหา 

โครงการจัดการความรู้ 
เรื่องการขอจดลิขสทิธิ์
ผลงานวิชาการ 

11 ก.พ. 65 

เวลา 09.00 น. 

สำนักวิจัย ม.เวส
เทิรน์ 

การจดลิขสิทธิ์ของ
ดุษฎีนิพนธ ์

4 ผศ.ดร.ศิริพงษ์ 
โสภา 
ผศ.ดร.ปริญญา ศรี
เกตุ 
 

การประชุมสมัมนา เพือ่
ชี้แจงหลกัเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแตง่ตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการเฉพาะด้าน
ให้กับคณะกรรมการและ
เลขานกุารคณะกรรมการ
พิจารณาตำแหน่งทาง
วิชาการ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่เกีย่วขอ้งกับ
การพจิารณาตำแหน่งทาง
วิชาการและคณาจารย์
ของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐเพือ่สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกับการ

25 ม.ค.65  
เวลา 13.30-

17.00 น. 

กระทรวงการ
อุดมศกึษา 
วิทยาศาสตรว์ิจยั
และนวัตกรรม 
(อว.) 

การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ดำเนนิการตามประกาศ 

ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 

5 ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤา
แรง 
ผศ.ดร.ศิริพงษ์ 
โสภา 
ผศ.ดร.ปริญญา ศรี
เกตุ 
ผศ.ดร.เกร ียงไกร 
กาญจนคูหา 
ดร.เฉลียว นคร
จันทร์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการพัฒนาสือ่การ
สอนออนไลน์ในยุค
ดิจิตอล” 

9 มีนาคม 65 วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ร่วมกับวิทยาลยั
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.เวส
เทิรน์ 

การจัดทำสื่อการ
สอน 

 ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤา
แรง 
ดร.เฉลียว นคร
จันทร์ 

การประชุมวชิาการ
ระดับชาติว่าด้วยงาน

ยุติธรรม ครั้งที่ 19 
“กระบวนการยุติธรรมกับ
ความท้าทายในศตวรรษ
หน้า” 

30-31 มีนาคม 

2565  

สำนักงานกจิการ
ยุติธรรม 

กระบวนการยุตธิรรม
ในประเทศไทย 

 ดร . เ ฉล ี ย ว  นคร
จันทร์ 
ผศ.ดร.เกร ียงไกร 
กาญจนคูหา 
 

การประชุม ก.พ.ว.วาระ
พิเศษ และการ
ประชุมสัมมนาแนว
ทางการพิจารณากำหนด
ตำแห่งทางวชิาการเฉพาะ
ด้าน (ด้านรับใช้ท้องถิ่น
และสังคม ด้านนวัตกรรม 
และด้านการสอน) 

วันที ่17 
มีนาคม 2565  

มหาวิทยาลัย
ศิลปกร 

การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤา
แรง 
ผศ.ดร.ศิริพงษ์ 
โสภา 
ผศ.ดร.ปริญญา ศรี
เกตุ 
ผศ.ดร.เกร ียงไกร 
กาญจนคูหา 
ดร.เฉลียว นคร
จันทร์ 

โครงการเรียนรูเ้ทคนิคการ
สอนและการประเมนิผล
การเรยีนการสอน 

วันที ่14 
มิถุนายน 

2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ร่วมกับวิทยาลยั
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.เวส
เทิรน์ 

การประเมินผลการ
เรียน 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รบัการพัฒนา

.......5......คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 
รวม.........5........คน 

 
 
 
10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 50 

 

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 
การเรียนการสอน 

1 นางจินตาภา บวั
อุไร 

1. โครงการเรียนรูเ้ทคนิค
การสอนและการ
ประเมนิผลการเรยีนการ
สอน 

วันที ่14 
มิถุนายน 

2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ร่วมกับวิทยาลยั
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ม.เวส
เทิรน์ 

การประเมินผลการ
เรียน 
 
 

      

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รบัการพัฒนา

.......1......คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 
รวม.........1........คน 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ10 
(5.4.10)   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย(ปีการศึกษา2564) ทั้งสิ้นจำนวน....23...... คน มี

ผู ้ตอบแบบประเมินจำนวน....23...... คน คิดเป็นร้อยละ....100........ ได้คะแนนความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ ....4.65....... เมื่อแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูต้าม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 107.25 23 4.66 ดีมาก 

2 ด้านความรู ้ 108.19 23 4.70 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 104.3 23 4.53 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
110.8 23 4.81 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

104.4 23 4.54 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏบิัติวิชาชพี 107.8 23 4.68 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 642.74 23 4.65 ดีมาก 

 

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

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) ทั้งสิ้นจำนวน......
0.... คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน......0.... คน คิดเป็นร้อยละ.......-......... ได้คะแนนความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ ............. เมื่อแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูต้าม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม     
2 ด้านความรู ้     
3 ด้านทักษะทางปัญญา     
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

6 ด้านทักษะการปฏบิัติวิชาชพี     
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต     

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งช้ีข้อ12 
(5.4.12)   

   
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10 

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-12 10 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-12 100 

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมนิในปนีี้ 2 
จำนวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ดำเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 
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หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ี 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2563 2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 3.89 4.00 
    1.2 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรยีนรู้ ฐานข้อมูล มคีวามเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 3.83 3.89 

    1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมลูตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมยั 3.72 3.89 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 3.72 3.78 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปัจจุบัน 3.61 3.89 
   1.6 มีการบริการสญัญาณเช่ือมต่ออินเตอร์เนต็แบบมีสายหรอืไรส้ายอย่างมีประสิทธภิาพ 3.72 3.78 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 3.83 3.89 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสติ 3.72 3.78 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภยัที่มีประสิทธิภาพ 3.72 3.78 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรยีน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  3.83 3.89 

รวมผลการประเมิน 3.76 3.86 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/้ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2564ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิง่สนับสนุนการเรียนรู/้ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1ระบบการดำเนินงานของหลกัสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสตูรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

3.78 3.89 

6.1.2จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 3.83 3.89 
6.1.3กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

3.72 3.78 

6.1.4การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 3.83 3.89 
6.1.5การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 3.83 3.89 
6.1.6การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรูเ้พียงพอและทันสมัย 3.89 4.00 
6.1.7สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 3.89 4.00 
6.1.8การจัดพื้นที/่สถานท่ีสำหรบันิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลีย่นสนทนาหรือทำงาน
ร่วมกัน 

3.83 3.89 

6.1.9มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.72 3.78 
6.1.10สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนสิิต
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

3.94 4.00 

 บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 53 

 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2563 2564 
6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิง่สนับสนุนการเรียนรู/้ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.11ทรัพยากรการเรยีนรู้และสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปรญิญาตรีเช่น ฐานสืบค้นงานวิจยั
ระดับนานาชาติ เป็นต้น 

3.72 3.78 

6.1.12มีการจัดสรรงบประมาณใหน้ิสิตเพื่อทำวิจัย 3.83 3.89 
6.1.13มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 3.67 3.89 
6.1.14มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 3.72 3.78 

รวมผลการประเมิน 3.80 3.88 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00  คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง  เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.78    คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.88  คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่
จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัยค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.78    คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ คณะกรรมการหลักสูตรนำข้อเสนอแนะข้องนิสิตและอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงระบบการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็นระบบการเรียนโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็น
รูปธรรมดังนี้ ในปีการศึกษา 2564 มีการปรับระบบการเรียนจาก Cyberu มาเป็นระบบ Xstudi ที่ผู้เรียนและ
ผู้สอนสามารถโต้ตอบกันได้เสมือนนั่งในห้องเรียน และมีการพัฒนาปรับปรุงคลินิกวิจัย ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้มีความครบถ้วน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

1. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา 
2. ผศ.ดร.ปริญญา ศรเีกตุ 
3. ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. ผศ.ดร.ศิริพงษ์ โสภา 
2. ผศ.ดร.ปริญญา ศรเีกต ุ
3. ผศ.ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 
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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 

N/A N/A ผ่าน ผ่าน 

 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ N/A N/A N/A N/A 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

N/A N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา N/A N/A 3 3 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา N/A N/A 3 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา N/A N/A 2 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา N/A N/A 2.67 3 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ N/A N/A 3 3 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ N/A N/A 5+5+5+0/4 
=5 

5+5+3.33+0/
4=3.33 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรทีม่ี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

N/A N/A 5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

N/A N/A 5 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร N/A N/A 5 3.33 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสตูร 

N/A N/A 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ N/A N/A 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ N/A N/A 3.25 3.44 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร N/A N/A 4 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน      

N/A N/A 3 3 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเ้รียน N/A N/A 3 3 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ 

N/A N/A 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน N/A N/A 3.75 3.35 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งช้ี) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ N/A N/A 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ N/A N/A 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ N/A N/A 3.34 3.39 

* หมายเหตุ * เร่ิมประเมินปีแรกในปีการศึกษา 2563 


