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คำนำ 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว จึง
นำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ)
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สารบัญ 
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คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน  
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2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรีมหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะนิติศาสตร  ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ใหเปดดำเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร  เม่ือ
วันท่ี 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2542  ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2545 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน  2546  และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสำหรับผูสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 
2546  เมื่อวันที่  11 มีนาคม 2546 และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน 
จำแนก ดังน้ี   วุฒิปริญญาเอก 3 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 คน วุฒิปริญญาโท 1 คน 
วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน  ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิตกําลังศึกษาอยู ท้ังสิ้น 118 คน และใน
ปการศึกษา 2562 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 13 คน 

ปณิธาน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางกฎหมายใหเปนผูที่กอปรดวยความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม  และมุงผดุงความยุติธรรมแกสังคมโดยรวม  สามารถนำวิชาความรูท่ีไดรับจาก
การศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกท้ังมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในทางวิชาการ เปน
ผูท่ีถึงพรอมดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมุงม่ันสรางสันตสิุขและความสมานฉนัทใหบังเกิดแกสังคมและประเทศชาต ิ

วิสัยทัศน อบรมบมนิสัยใหนิสิตเปนผูมีวินัย  ซื่อสัตย  ยึดมั่นในรากฐานการดำเนินชีวิตอันดีงาม  รูจักตนเอง  
รูจักผูอ่ืน  รับผิดชอบตอสังคม  ศึกษาและเคารพกฎหมายใหเปนบัณฑิตผูมีความสามารถ  สรางสังคมและประเทศชาติ
ใหม่ันคงเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร น IDWTU ( Identity of Western University) ค ือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative–  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ปการศึกษา 2562 

สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 

2. บัณฑิต  

(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
≥3.51 97.48/21=4.64 4.64 4.64 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 
รอยละ 20 

21/21x100=100 

100/100x5=5 
5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.82 3.82 

3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 

4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+5/3=5 5 5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
3/5x100=60 
60/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
3/5x100=60 
60/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
1.8/5x100=36 

36/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน   

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 90 รอยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.97 3.97 
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หลักสูตร นิติศาสตรบณัฑิต ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรวิจัยขอมูลจากการทำงานของบัณฑิต เพื่อใชในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร และการเตรียมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาให
นิสิตจนทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพิ่มจำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย รวมทั้ง
มีการสรางความเช่ือมโยง เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขาศึกษาตอเพิ่มข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. คณาจารยมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจำนวนมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนำผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารที่หลากหลาย และมีคา
ระดับคะแนนที่สูงข้ึน 

2. สงเสริมพัฒนาตำแหนงทางวิชาการของอาจารยระดับที่สูงข้ึน 
3. คณาจารยควรเขารับการอบรมทางวิชาชีพทางกฎหมาย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองเปนไปตาม มคอ. 1 สาขาวิชานิติศาสตร  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเชิญวิทยากรจากสถานประกอบการที่มีประสบการณจากภายนอกมาเสริมสรางความรู และ
ประสบการณจริงใหกับนิสิตมากย่ิงข้ึน 

2. ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่จะทำใหนิสิตสำเร็จไดตามแผนการเรียน 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. หลักสูตรใชระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผช.ดร.อดิศร ภูสาระ 
2. ผช.ดร.สมุาลี รามนัฏ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษา
ท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2556 67 36 28 28 5 12 11 
2557  57 31 31 9 28 24 
2558   83 83 18 41 31 
2559    9 9 9 5 
2560     12 11 10 
2561      16 16 
2562       21 
รวม 67 93 142 151 53 117 118 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2556 67 2 12 4 1 1 20 11 29.85 16.42 
2557 57   8 7 0 15 24 26.32 42.11 
2558 83   3 14 8 25 31 30.12 37.35 
2559 9     3 4 5 44.44 55.56 
2560 12     1 1 10 8.33 83.33 
2561 16     0 0 16 0.00 100 
2562 21     0 0 21 0.00 100 
รวม 265 2 12 15 23 23 65 118 24.53 44.53 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2561 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 108 23 4.70 
(2 ) ดานความรู 106.5 23 4.63 
(3)  ดานทักษะทางปญญา 106 23 4.61 
(4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 106.1 23 4.61 
(5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 105.9 23 4.60 
(6)  ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 108 23 4.70 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 106.74 23 4.64 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 23 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

23 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

100 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 23 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 23 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

22 95.65 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 15 65.21 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 7 30.43 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 1 4.36 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 23 100 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) - - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 23 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) (3.1-5) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.4 3.45 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.5 3.56 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.7 3.75 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.5 3.54 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

-  

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

-  

รวมผลการประเมิน 3.53 3.57 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา) (3.1-11) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.6 3.64 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

3.5 3.56 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.5 3.60 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.6 3.64 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

3.6 3.65 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.5 3.55 

รวมผลการประเมิน 3.55 3.60 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.53 3.57 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

3.55 3.60 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.54 3.58 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรบันิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศกึษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการกำหนดเปาหมายจำนวนรับ
นิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวน
อาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการกำหนดเปาหมาย
จำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุม
อัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่องการกำหนด
เปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู 
ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี คือ  หลักสูตรมีการประชุมใน
เรื่องการกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของ
อาจารยประจำที ่มีอยู  ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ โดยพบวาโดยในปจจุบันน้ี
ตลาดแรงงานมีความตองการนักกฎหมายที่เกี ่ยวของกับเรื ่องทางเศรษฐกิจ และเกี ่ยวกับอาญากรรมทาง
คอมพิวเตอร 

ทั้งนี ้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นการกำหนด
เปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู 
ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี คือ มีการจัด
รายวิชาที่เกี่ยวกับอาญากรรมทางคอมพิวเตอรเขามาในรายวิชาบังคับและมีการนำรายวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย
ทางเศรษฐกิจมาเปนวิชาเลือกมากข้ึน เพื่อที่นิสิตจะไดเรียนรูเพิ่มมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินในมิติของนิสิต ปการศึกษา 2562 (3.2-7) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.84 4.88 4.88 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.87 4.88 4.88 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.92 4.94 4.95 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.84 4.85 4.86 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.84 4.84 4.85 

รวมผลการประเมิน 4.85 4.88 4.89 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม (3.2-8) เพื่อวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการประเมินนิสิต
พบวา ขอที ่ไดคะแนนนอยที ่ส ุด คือ อาจายที ่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื ่นๆ หรือถายทอด
ประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตาง ๆ เน่ืองดวยจากการเก็บขอมูล 
พบวา นิสิตมีปญหาเกี่ยวกับเรือ่งของ การเขาดูผลการเรียน การโหลดใบจายคาลงทะเบียน การเขาดูคาใชจาย  
และโทรมาสอบถามปญหาเหลาน้ีในวันหยุดหรือในเวลาที่อาจารยไมสามารถใหคำปรึกษาได จึงอาจทำใหนิสิตไม
พอใจและมีผลการประเมินที่นอยกวาขออื่น 

มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี  
มีการจัดโครงการอบรมระบบสารสนเทศของนิสิตข้ึน มีคูมือการใชระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนชองทางให

นิสิตสามารถปรึกษาทางวิชาการไดทันที เชน มีการแนะนำระบบ WEMs ซึ่งเปนระบบสารสนเทศนิสิต เปนการ
เพิ ่มชองทางใหนิสิตสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดในเบื ้องตน  เชน ปญหาดูแผนการเรียน ดูผลการเรียน 
แผนการชำระเงิน และ ใบ Payin คำรอง และตารางคาใชจายไดดวยตนเอง อีกทั้งสามารถแกไขปญหาที่นิสติโทร
มาสอบถามในวันหยุดหรือในเวลาที่อาจารยไมสามารถใหคำปรึกษาไดรวดเร็วขึ้นและสามารถเขาดูขอมูลที่
ตองการทราบไดทุกที่ทุกเวลา 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ นิสิตมีความพึงพอใจมากข้ึน ทำใหมีผลการประเมินที่ดีข้ึน 
จากการปรับปรุงกระบวนการ ผลที่ไดรับคือ นิสิตสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดในเบื้องตน อีกทั้ง

สามารถแกไขปญหาที่นิสิตโทรมาสอบถามในวันหยุดหรือในเวลาที่อาจารยไมสามารถใหคำปรึกษาไดรวดเร็วข้ึน
และสามารถเขาดูขอมูลที่ตองการทราบไดทุกที่ทุกเวลา 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต (3.2-9) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.53 3.55 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  3.53 3.56 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.50 3.57 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

3.53 3.54 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

3.53 3.57 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

3.56 3.58 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 3.50 3.58 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.53 3.57 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.56 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.56 3.60 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

3.56 3.59 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 3.56 3.60 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.59 3.62 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.53 3.60 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.56 3.61 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.56 3.60 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.59 3.62 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

3.71 3.72 

รวมผลการประเมิน 3.58 3.61 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการประเมินการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ภาคการศึกษา 2562 พบวา ขอที่ไดคะแนน
นอยที ่สุด คือ บุคลากรที่เกี ่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองความตองการของนิสิต 

พบวา บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม ยังไมมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต อีกทั้งยังไมสามารถที่จะจัดกิจกรรมใหครอบคลุม เพื่อตอบสนองความตองการของนิสิต
ในเรื่องน้ีไดดีพอ 
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มีการนำผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ภาคการศึกษา 2562 เรื่องบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต  มีการปรับปรุงโดยสงบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมไปฝกอบรม
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม เพื่อนำความรูที่ไดรับมาจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของนิสิต และกอนที่จะมี
กิจกรรมไดใหนิสิตไดทำแบบสำรวจความตองการทีจ่ะอยากใหมีกจิกรรมเกี่ยวกับเรือ่งใดบาง      เมื่อนิสิตไดตอบ
แบบสำรวจก็นำมาประมวลผลวานิสิตมีความตองการกิจกรรมใด ทำใหสามารถที่จะจัดกิจกรรมไดตรงตามความ
ตองการของนิสิต 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ พบวา บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตเมื่อไดรับการอบรม 
ทำใหมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการของนิสิตไดดีข้ึน และเมื่อมีการ
สำรวจความตองการของนิสิตวามีความตองการใหจัดกิจกรรมใด ทำใหสามารถที่จะจัดกิจกรรมไดตรงตามความ
ตองการของนิสิตมากย่ิงข้ึน สงผลใหผลการประเมินดีข้ึนในปการศึกษา 2562  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

3.53 3.56 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.58 3.61 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.55 3.58 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง.    3.2.9 การสรางเครือขายระหวาง
สถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และ
การสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความตองการ
ของนิสิต คาเฉลี่ยเทากับ 3.59 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.61 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การ
แลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.54 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในการแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตใน
กลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน และนำผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงเรื่อง การติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนิสิตและอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการสนทนาระหวาง
อาจารยและนิสิต 

2.หลักสูตรมีการตรวจสอบผลการเรียนของนิสติดูวานิสิตมีผลการเรยีนต่ำกวาเกณฑหรือไมและมกีารจดั
โครงการมที่สงเสริมการเรียนการสอนใหกับนิสิต 
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ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น  การจัดงบประมาณ 
ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรมโดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 

1.หลักสูตรมีการจัดทำและของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที ่สงเสริมและพัฒนานิสิตใน
งบประมาณที่เพียงพอและครอบคลุมตามพันธกิจ 5 ดาน 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษา

ท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2556 67 36 28 28 5 12 11 
2557  57 31 31 9 28 24 
2558   83 83 18 41 31 
2559    9 9 9 5 
2560     12 11 10 
2561      16 16 
2562       21 
รวม 67 93 142 151 53 117 118 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557 57 31 54.39 26 
2558 83 83 100 0 

2559 9 9 100 0 

2560 12 12 100 0 

2561 16 16 100 0 

2562 21 21 100 0 

รวม 198 172   

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.84 4.88 4.89 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.86 4.88 4.90 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.82 4.88 4.90 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 5.00 5.00 5.00 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.92 4.94 4.95 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.82 4.88 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.87 4.91 4.92 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสดุในเรื่องวิธีการจัดการขอรองเรียนคาเฉลีย่เทากบั 
4.95 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีชองทางในการรองเรียนหลายชองทางคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 คะแนน 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 22 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (3.3-4) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.72 3.73 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.63 3.63 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.72 3.74 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.69 
3.70 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.75 3.76 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.85 3.85 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.69 3.70 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.65 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.66 3.67 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.91 3.92 

รวมผลการประเมิน 3.72 3.73 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (4.1-4) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.80 3.82 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.90 3.92 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.83 3.84 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.90 3.91 

รวมผลการประเมิน 3.85 3.87 

  มีการประเมินกระบวนการ การรับและการแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำเนินการในปการศึกษา 
256 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต พบวา กระบวนการรับและการแตงต้ังอาจารย
น้ันดีอยูแลวดังที่กลาวมาขางตน 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

3.60 3.62 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.50 3.64 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3.60 3.63 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.00 4.2 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.60 3.64 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.50 3.64 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 3.40 3.63 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.80 3.82 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 3.60 3.64 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.50 3.65 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.50 3.65 

รวมผลการประเมิน 3.59 3.70 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตไดมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบวาอยูในผลการประเมินอยูในระดับดี ดังนี้จากการ
ประเมินโดยนิสิตพบวาขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ ขอที่ 1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนา
อาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ ตามเปาหมายที่กำหนด ซึ่งสาเหตุที่ทำใหไดคะแนนต่ำน้ันมาจากประกาศ 
ก.พ.อ. เรื ่องหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั ้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผู ชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
ศาสตราจารย พ.ศ. 2563  ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการพิจารณาใหม  

- มีการนำผลการประเมนิมาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี  
  หลักสูตรไดมีการจัดอบรมเรื ่องหลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั ้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผู ชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ. 2563 กับอาจารย ทำใหอาจารยเกิดความเขาใจถึงระบบ
และกระบวนการตางๆมากขึ ้นเกี ่ยวกับหลักเกณฑและวิธ ีพิจารณาแตงตั ้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผู ช วย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ อาจารยเกิดความเขาใจถึงระบบและกระบวนการตางๆ เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 
มากย่ิงข้ึน โดยสามารถนำความรูที่ไดรับไปใชในการขอตำแหนงทางวิชากการตอไป 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (4.1-20) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 3.60 3.62 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

3.50 3.62 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

3.70 3.72 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.00 4.00 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.60 3.62 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

3.40 3.50 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.30 3.45 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.80 3.81 

รวมผลการประเมิน 3.61 3.66 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตเกี่ยวกับความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องการเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและ
ระหวางหลักสูตร  คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มี
เทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ3.45..คะแนน  
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย (4.1-21) 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

3.85 
3.87 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.59 3.70 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.61 3.66 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.68 3.74 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลีย่เทากับ 3.74 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.66 คะแนน 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ปการศึกษา 
จำนวนอาจารยท้ังหมด 

(ตนปการศึกษา) 
จำนวนอาจารย  
(ส้ินปการศึกษา) 

อตัราการคงอยู 
(รอยละ) 

2557 5 5 100 
2558 5 5 100 
2559 5 5 100 
2560 5 5 100 

2561 5 5 100 

2562 5 5 100 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

5.00 5.00 5.00 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

5.00 5.00 5.00 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 5.00 5.00 5.00 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.90 4.91 4.92 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.90 4.91 4.91 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

5.00 5.00 5.00 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 5.00 5.00 5.00 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 5.00 5.00 5.00 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.80 4.91 4.93 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.97 4.98 4.99 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินพบวา มีผลการดำเนินที่ดีข้ึนในทุก 
ๆ เรื่อง 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
4.3 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.60 3.62 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 3.50 3.64 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.70 3.72 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.00 4.15 

รวมผลการประเมิน 3.70 3.78 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องอัตราการคงอยู ของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องอัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี คือ หลักสูตรมีการประชุมถึงอัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวาอัตราการคงอยูของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที่เปลี่ยนไปไมมีความเสถียร
เน่ืองมาจากอาจารยไมใชคนพื้นที่ เมื่อไดงานที่ใกลบานตนเองจึงมีการลาออกไปเพื่อไดกลับไปทำงานที่บานของ
ตนเอง 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นอัตราการคงอยูของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี คือ หลักสูตรมีการสรปุแนวทางคือมีการ
เพิ่มสวัสดิการ วางแผนการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ และดำเนินการเสนอผูบริหารพิจารณาตอไป 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร (5.1-7) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.40 3.65 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

3.80 3.82 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

3.80 3.81 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

3.50 3.61 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

3.60 3.62 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.90 3.90 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 3.60 3.61 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 3.61 3.63 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 3.40 3.62 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.80 3.84 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

3.80 3.82 

    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

3.50 3.60 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

3.60 3.62 

รวมผลการประเมิน 3.63 3.68 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปน
จุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต คาเฉลี่ยเทากับ 
3.60 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดรายวิชาเนน
เน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความ
เปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การ
ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. สำรวจความตองการของนิสิตวาตองการพฒันารายวิชาใหเปนไปในลักษณะใดทีส่อดคลองและ
เหมาะสมตอความตองการของตลาดแรงงาน 
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ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสตูรในประเด็น  มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาใหสอดคลอง
และทันสมัย.โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1.มีการจัดทำหลักสูตร และนำหลักสูตรและรายวิชาที ่มีการปรับปรุงใหทันสมัยสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และผานการวิพากษหลักสูตรจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (5.2-3) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

3.70 3.72 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.80 3.82 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

3.60 3.62 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

3.70 3.71 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

3.60 3.64 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.70 3.72 

รวมผลการประเมิน 3.68 3.70 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (5.2-6) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 3.70 3.72 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 3.80 3.82 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

3.70 3.75 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

3.70 3.70 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.70 3.74 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

3.70 3.75 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

3.69 3.74 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 3.90 3.91 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.90 3.90 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

3.60 3.80 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

3.80 3.81 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

3.80 3.82 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.90 3.90 
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

3.80 3.84 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  3.90 3.92 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต 

3.80 3.82 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถามี) 3.70 3.75 
    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 3.70 3.74 
    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3.80 3.82 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

3.70 3.72 

รวมผลการประเมิน 3.76 3.79 

หลักสูตรนิติศาสตรไดมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ (5.2-6)  พบวาอยูในผลการประเมินอยูในระดับที่ดีทุกดาน ดังน้ีจากการประเมินโดยอาจารยพบวา
ขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ ขอที่ 4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรู
พื้นฐานที่จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) ซึ่งสาเหตุที่ทำใหไดคะแนนต่ำน้ันเน่ืองมากจากอาจารย
ผูสอนมองวาในชวงแรกของปการศึกษา อาจารยยังไมไดมีการสำรวจขอมูลเกี่ยวกับนิสิตในเรื่องความรูพื้นฐานเดิม ทำ
ใหนิสิตไมสามารถที่จะเรียนรูไดทันกัน 

- มีการนำผลการประเมนิมาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี  
  1.หลักสูตรไดมีการจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย และไดเชิญวิทยากรที่มี

ความรูความสามารถมาใหความรูเกี่ยวกับการเขียนตอบขอสอบกฎหมาย เชน ทำอยางไรใหสามารถเขียนตอบ
ขอสอบกฎหมายใหไดคะแนนดี ทำอยางไรใหสามารถเขียนตอบขอสอบกฎหมายไดอยางถูกตองครบ
องคประกอบ 

2.หลักสูตรไดมีการจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในการเรียน เพื่อแนะนำใหนิสิตไดรับ
ความรูและวิธีการเขาไปใชงานระบบ WEMs เพื่อใหนิสิตเขาใชงานระบบเปนไมวาจะเปนเรื่องการตรวจสอบ
แผนการเรียน ผลการเรียน ตารางสอบ แผนการชำระเงินคาเลาเรียน และทำธุรกรรมตางๆ ได 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ  
 1.นิสิตมีความพึงพอใจที่ดีขึ้นอยางมากและสามารถเขียนตอบขอสอบกฎหมายไดอยางถูกตองครบ
องคประกอบ สวนนิสิตช้ันปอื่น ๆ สามารถปรับการเขียนตอบขอสอบกฎหมายในรูปแบบอื่น ๆ  ได ทำใหสามารถ
เขียนในแบบที่ตนเองถนัดฝกฝนใหชำนาญมากย่ิงข้ึน ใชเวลาในการตอบคำถามไดรวดเร็ว 

2.นิสิตมีความพึงพอใจที่ดีข้ึนอยางมากและสามารถเขาใชงานระบบเปนไมวาจะเปนเรื่องการตรวจสอบ
แผนการเรียน ผลการเรียน ตารางสอบ แผนการชำระเงินคาเลาเรียน และทำธุรกรรมตางๆ ไดเปนอยางดี 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  3.68 3.70 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.76 3.79 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.72 3.74 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยหลักสตูรนิติศาสตรไดมีการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอ
ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผู สอนพบวาอยูในผลการประเมินอยู ในระดับที่ดีทุกดาน ในเรื่อง
กระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ......3.70......คะแนน 
และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสมคาเฉลี่ยเทากับ......3.62......คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรบัปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องมีการกำกับมาตรฐานการ
ทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและ
ประเมินผลเหมาะสมและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องมีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการ
สอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล
เหมาะสมโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี คือ สาเหตุที่ทำใหไดคะแนนต่ำนั้นเนื่องมากจากในบางรายวิชามีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายใหมใหทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทางหลักสูตรจึงไดมีการประชุมเพื่อใหอาจารย
ปรับเปลี่ยนดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลใหเหมาะสมและทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นมีการกำกับ
มาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรยีน 
การวัดและประเมินผลเหมาะสม โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี คือ ในการจัดทำ มคอ.3 อาจารย
ประจำวิชาไดปรับเปลี่ยนดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลใหเหมาะสมและทันตอยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 3.90 3.92 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.00 4.20 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

3.90 3.93 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

3.80 3.95 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัตงิานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

3.90 3.94 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.10 4.15 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.20 4.24 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.30 4.30 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.30 4.32 

รวมผลการประเมิน 4.04 4.10 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.10 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการ
กำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวมคาเฉลี่ยเทากบั 3.92 คะแนน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ
หลักสูตรอย างนอย
รอยละ 80 มีสวนรวม
ในการประช ุม เพื่อ
วางแผน ติดตาม และ
ท บ ท ว น ก า ร
ดำเนินงานหลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 12 ครั้ง) ปรากฏ
หลักฐานดังรายการประชุม 12  ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่
ประชุม 

จำนวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอย
ละ 

1.ผศ.ณัฏฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 
2.ผศ.ดร.ปาณัสมกัญ เจิม
พิพัฒน 
3.ดร.ธนู ไมแกว 
4.ผศ.ณัฐนันท ทองทรัพย 
5.ดร.เกียรติกอง มูลเมือง 
 

1 1/07/62 5 คน 100 
2 26/08/62 5 คน 100 
3 23/09/62 5 คน 100 
4 7/10/62 5 คน 100 
5 4/11/62 5 คน 100 
6 2/12/62 5 คน 100 
7 13/01/63 5 คน 100 
8 24/02/63 5 คน 100 
9 31/03/63 5 คน 100 
10 28/04/63 5 คน 100 
11 19/05/63 5 คน 100 
12 2/06/63 5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ  
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ1.3   

√ 

2) ม ี ร ายละ เอ ี ยดของ
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที ่สอดคลอง
ก ับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ 
ม าต ร ฐ านค ุณว ุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถา
มี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
              หลักสูตรใหม            
              หลักสูตปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2542 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอ
นุมัติหลักสูตรในการประชุมคร ั ้งที่2/2559 และไดร ับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 
เดือน กรกฎาคม  ป พ.ศ. 2559  

√ 

3) ม ี ร ายละ เอ ี ยดของ
ร า ย ว ิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ  มคอ . 3  แ ละ 
มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2  
จำนวน37 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 37 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 12 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4) จัดทำรายงานผลการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ข อ ง
รายวิชา และรายงาน
ผลการดำเนินการของ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
ภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ  มคอ . 5  แ ละ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
ห ล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ภ า ค
การศึกษาที ่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.
5 - 6  
จำนวน 37 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 37 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 12 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน 
มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

√ 

5) จัดทำรายงานผลการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60วัน 
ห ล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรมีการจัดทำ มคอ.7  สง
ภายในระยะเวลาที ่กำหนด โดยมีขอมูลเพื ่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในป
การศึกษาถัดไป 

√ 

6) ม ี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผ ล ส ั ม ฤ ท ธ ิ ์ ข อ ง
น ั ก ศ ึ ก ษ า ต า ม
ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร
เรียนรู  ที ่กำหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 
(ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่
เป ดสอนในแต ละป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย 
เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่
กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 10 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2562 จำนวน 37 วิชา คิดเปนรอยละ 25 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
(ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

√ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผล
การเร ียนร ู   จากผล
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ก า ร
ดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน รายวิชาที ่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2559 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 

8) อาจารย ใหม (ถ ามี) 
ท ุ กคน  ไ ด  ร ั บ กา ร
ป ฐ ม น ิ เ ท ศ ห รื อ
คำแนะนำด านการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีการรับอาจารยใหม จำนวน - คน √ 

9) อ า จ า ร ย  ป ร ะ จ ำ
หลักสูตรทุกคนไดรับ
ก า ร พ ั ฒ น า ท า ง
ว ิชาการ และ/หรือ

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ที่ไดรับการพัฒนา 5 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

วิชาชีพ อยางนอยป
ละหน่ึงครั้ง 

 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใช

ใน 
การเรียน
การสอน 

1 ผศ.ณัฏฐ
พิชา 
วโรดม
อธิพัฒน 

1.การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื ่อง 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอ
ย อ ด น ว ั ต ก ร รม  ส ู  ก า ร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 
2.เขารวมโครงการการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คร้ังที่ 1 ประจำปการศึกษา 
2562  

1.ว ันเสารที่ 6 
และวันอาทิตย
ท ี ่ 7 มิถ ุนายน 
2563 
2.วันเสารที่ 15 
กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563  

1.
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
2.ณ อาคารเธีย
เตอร 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วัชรพล 

พัฒนา
ปรังปรุง
หลักสูตร 

2 ผศ.ดร.
ปาณัสม
กัญ เจิม
พิพัฒน 
 

1.การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื ่อง 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอ
ย อ ด น ว ั ต ก ร รม  ส ู  ก า ร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 
2.เขารวมโครงการการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คร้ังที่ 1 ประจำปการศึกษา 
2562  

1.ว ันเสารที่ 6 
และวันอาทิตย
ท ี ่ 7 มิถ ุนายน 
2563 
2.วันเสารที่ 15 
กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563  

1.
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
2.ณ อาคารเธีย
เตอร 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วัชรพล 

พัฒนา
ปรังปรุง
หลักสูตร 

3 ผศ.
ณัฐนันท 
ทอง
ทรัพย 
 

1.การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื ่อง 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอ
ย อ ด น ว ั ต ก ร รม  ส ู  ก า ร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 
2.เขารวมโครงการการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คร้ังที่ 1 ประจำปการศึกษา 
2562  

1.ว ันเสารที่ 6 
และวันอาทิตย
ท ี ่ 7 มิถ ุนายน 
2563 
2.วันเสารที่ 15 
กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563  

1.
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
2.ณ อาคารเธีย
เตอร 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วัชรพล 

พัฒนา
ปรังปรุง
หลักสูตร 

4 ดร.ธนู ไม
แกว 
 

1.การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื ่อง 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอ
ย อ ด น ว ั ต ก ร รม  ส ู  ก า ร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 
2.เขารวมโครงการการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คร้ังที่ 1 ประจำปการศึกษา 
2562  

1.ว ันเสารที่ 6 
และวันอาทิตย
ท ี ่ 7 มิถ ุนายน 
2563 
2.วันเสารที่ 15 
กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563  

1.
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
2.ณ อาคารเธีย
เตอร 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วัชรพล 

พัฒนา
ปรังปรุง
หลักสูตร 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 37 

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

5 ดร.เกียรติ
กอง มูล
เมือง 
 

1.การประชุมวิชาการและ
น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น ว ิ จั ย
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื ่อง 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอ
ย อ ด น ว ั ต ก ร รม  ส ู  ก า ร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 
2.เขารวมโครงการการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย
คร้ังที่ 1 ประจำปการศึกษา 
2562  

1.ว ันเสารที่ 6 
และวันอาทิตย
ท ี ่ 7 มิถ ุนายน 
2563 
2.วันเสารที่ 15 
กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563  

1.
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 
2.ณ อาคารเธีย
เตอร 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วัชรพล 

พัฒนา
ปรังปรุง
หลักสูตร 

 สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 5 คน จำนวนอาจารยประจำรวม 5
คน 

 

10) จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเร ียน
การสอน (ถามี) ไดรับ
การพ ัฒนาว ิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ 50 
ตอป 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 1 คน    
คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/

เดือน/ป 
จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 นางสาวรัศมี 
ใครครวญ 

โครงการอบรมการใช
ระบบE-Office  

ม.ค.63 ส  ว น ง า น
พ ั ฒ น า ก า ร
เรียนการสอน 

ระบบสงเอกสาร 

2 นางสาวรัศมี 
ใครครวญ 

การประชุมชี้แจงการใช
ระบบบันทึกผลการเรียน
ผานระบบWEMs  

ม.ค.63 ส  ว น ง า น
ร ะ บ บ แ ล ะ
บ ร ิ ก า ร
สารสนเทศ 

 ใช บ ันท ึกผลการ
เรียนของนิสิต 

 สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนา..1..คน 

จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม
..1..คน 

 

√ 

11) ระดับความพึงพอใจ
ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย ทั้งสิ้นจำนวน 55 คน มีผูตอบแบบ
ประเมินจำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.65 เม่ือแยกเปนรายดานได ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู

ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 235.25 52 4.52 ดีมาก 
2 ดานความรู 234.64 52 4.51 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 231.50 52 4.45 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
2245.8 52 4.73 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

251.8 52 4.84 ดีมาก 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 251 52 4.83 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 241.67 52 4.65 ดีมาก 

 

12) ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลี ่ยไม
น อยกว า 3 .5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ิน
จำนวน 21 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความ
พึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.64 เม่ือแยกเปนรายดาน
ไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู

ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 100 21 4.76 ดีมาก 
2 ดานความรู 97.6 21 4.65 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 97.1 21 4.62 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
97.1 21 

4.62 
ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

95.2 21 
4.53 

ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 97.1 21 4.62 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 97.48 21 4.64 ดีมาก 

 

√ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 12 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีที่ดำเนินการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจำนวน 5 ตัวบงช้ี 
(ตัวบงช้ีที่ดำเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 

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

 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100  
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่

ดำเนินการผาน  
มีการดำเนินการผานจำนวน 12 ตัวบงช้ี 

 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดใน
ปน้ี (มีตัวบงช้ีจำนวน...12... 

ตัวบงช้ี) 
รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.96 5.00 5.00 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.7 4.88 4.89 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.97 5.00 5.00 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.96 5.00 5.00 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.95 5.00 5.00 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.96 5.00 5.00 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 5.0 5.00 5.00 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.80 5.00 5.00 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 5.0 5.00 5.00 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.86 4.99 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.91 4.98 4.99 

หลักสูตรมีการประชุมเพื่อวิเคราะหคะแนนที่ไดจากการประเมินความคิดเห็นตอความคิดเห็นดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบวาอยูในระดับดี ดังน้ี 

จากการประเมินโดยนิสิตพบวาขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด คือ ขอที่ 2 ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 
อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียง
ตอการจัดการศึกษา จึงไดมีการประชุม เพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางแกไข 

- มีการนำผลการประเมนิมาปรับปรุงกระบวนการ ดังน้ี  
  หลักสูตรไดมีประสานกับหนวยหองสมดุใหมีการปรับปรุง อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด 

ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และพอเพียงตอการจัด
การศึกษา เพื่อใหพรอมสำหรับใชงานอยูเสมอ 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ นิสิตมีความพึงพอใจข้ึน ทำใหมีผลการประเมินที่ดีข้ึนตามลำดับ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 

2562 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1-7 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

3.80 3.82 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 3.90 3.90 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.90 3.91 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.80 3.81 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 40 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.10 4.15 

    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.80 3.85 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.00 4.10 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

3.60 3.62 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.50 3.64 

    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

-  

รวมผลการประเมิน 3.82 3.86 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในทุกเริ่อง (ยกเวนเรื่องทรัพยากรที่เอื้อตอการ
เรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสม
และพอเพียงตอการจัดการศึกษา) คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู  ฐานขอมูล มีความ
เหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 4.89 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต
และอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกันคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดพื้นที่/สถานที่
สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกัน และนำผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงเรื่องการจัดพื้นที/่สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกันโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี คือ จึงไดมีการประชุม เพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น พบวาการ
ประเมินดานสิ่งสนับสนุนการเรียนในเรื ่องการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค 
แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกันพบวาจากการสอบถามอาจารยในหลักสูตรพบวาการจัดพื้นที่/สถานที่
สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกันน้ัน ยังมีพื้นที่ที่ไมเพียงพอและ
ไมมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกเทาที่ควร 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นการจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย
ไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกันโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี คือ จัดใหมี
จัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกันเพิ่มขึ้นและ
เพิ่มเวลาใหนิสิตสามารถพบปะไดนานมากขึ้น มีการจัดตารางเวลาในการพบปะ และเพิ่มชองทางในการพูดคุย
ผานระบบโซเช่ียล โดยการวีดีโอคอล ที่สามารถพบปะ ทำงานรวมกันไดทุกสถานที่  
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

1. ผศ.ธนโรจน หลอธนะไพศาล 
2. อ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพฒัน 
3. อ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพฒัน 
4. ดร.รัฐชฎา แรง 
5. อ.เทวราช สนโศรก 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1. อ.เทวราช สนโศรก 
2. อ.เกรียงศักด์ิ พินทสุรศร ี
3. อ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพฒัน 
4. อ.ณัฐนันท ทองทรัพย 
5. อ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพฒัน 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. ผศ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพฒัน 
2. อ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 
3. อ.เทวราช สนโศรก 
4. ดร.ธนู ไมแกว 
5. อ.ณัฐนันท ทองทรัพย 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. ผศ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพฒัน 
2. ผศ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 
3. ผศ.เทวราช สนโศรก 
4. ดร.ธนู ไมแกว 
5. ผศ.ณัฐนันท ทองทรัพย 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพฒัน 
2. ผศ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 
3. ผศ.ณัฐนันท ทองทรัพย 
4. ดร.ธนู ไมแกว 
5. อ.ณัฐภณ อัญชัญ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.ปาณัสมกัญ เจิมพิพฒัน 
2. ผศ.ณัณฐพิชา วโรดมอธิพัฒน 
3. ผศ.ณัฐนันท ทองทรัพย 
4. ดร.ธนู ไมแกว 
5. ดร.เกียรติกอง มลูเมือง 
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หลักสูตรนิติศาสตรบณัฑิต ปการศึกษา 2559-2562 

สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
256 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.41 4.54 4.62 4.64 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.71 4.77 4.81 4.82 

3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3 3.33 3.33 

4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+1.67+5/

3=3.33 
5+5+5/3 

=5 
5+5+5/3 

=5 
5+5+5/3 

=5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ 

1.67 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.63 4.33 4.33 4.33 

5. หลักสูตร การ

เรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน  

(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน   
3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.50 3.75 3.75 

6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.87 3.81 3.97 3.97 

 


