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ค าน า 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินการเพื่อสร้างความม่ันใจในคุณภาพของ 
การจัดการศึกษา และคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของสาขาวิชา นิติศาสตร์ แบบรายงานการประเมิน
ตนเองฉบับนี้ ได้พัฒนาและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
 หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  ด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์
การประเมิน ทั้ง ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (๒) 
ด้านการผลิตบัณฑิต (๓) ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (๔) ด้านการวิจัย (๕) ด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (๖) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ (๙) ด้าน ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยมีความมุ่งหวังว่าการด าเนินการดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ด าเนินการได้บรรลุความมุ่งมั่นที่จะให้การจัดการ ศึกษา 
การพัฒนานักศึกษา การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การสนับสนุนการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและการบริหารจัดการของ
สาขาวิชามีมาตรฐานสูงขึ้น  และเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาค เป็นที่พ่ึงทางปัญญาของปวงชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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สารบัญ 
          หน้า 

ค าน า                                                                                                         
สารบัญ 
ส่วนที่  ๑  บทสรุปผู้บริหาร                 ๑  
ส่วนที่  ๒  ส่วนน า                  ๕  

๒.๑ ประวัติความเป็นมาโดยย่อ                ๕ 
๒.๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย                                            ๖ 
๒.๓ โครงสร้างการบริหารงาน                 ๙ 
๒.๔ หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน              ๑๐ 
๒.๕ อาจารย์ประจ าหลักสูตร                                                                        ๑๐ 
๒.๖ นักศึกษา                                                                                          ๑๐ 
๒.๗ บุคลากร                ๑๑ 
๒.๘ อาจารย์พิเศษ                                                                                    ๑๒ 
๒.๙ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/ห้องปฏิบัติการ            ๑๓ 

    ๒.๑๐ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ             ๑๔ 
๒.๑๑  ข้อมูลบัณฑิต                ๑๔ 
๒.๑๒  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา                      ๑๕

ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์การประเมิน                      ๒๐ 
๓.๑ องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ                   ๒๐ 
๓.๒ องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต              ๒๓ 
๓.๓ องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา            ๓๖ 
๓.๔ องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย              ๔๒ 
๓.๕ องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม            ๕๑ 
๓.๖ องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                                      ๕๕ 
๓.๗ องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา                          ๕๗ 

ส่วนที่ ๔  สรุปผลการด าเนินงาน                                                                              ๖๐  
      ๔.๑ ตารางที่ ส.๑ สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา                               ๖๑            

   ๔.๒ ตารางที่ ส.๒ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ( สกอ. และ สมศ. )     ๖๔ 
   ๔.๓ ตารางที่ ส.๓  สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ( สกอ. )         ๖๖ 
   ๔.๔ ตารางที่ ส.๔  สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ( สมศ. )         ๖๘  
   ๔.๕ จุดเด่น  จุดอ่อน  แนวทางแก้ไข  ในแต่ละองค์ประกอบ             ๗๐  

ภาคผนวก ก.                                                                                                     ๗๖  
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป  

รายงานการประเมินตนเอง เป็นมาตรฐานสาขาวิชา ที่เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของ
แนวการพัฒนาสู่เป้าประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสาขาวิชาทุกสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง อีกท้ังใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชา  โดยด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์การประเมิน 
ทั้ง ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) ด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (๒) ด้านการผลิต
บัณฑิต (๓) ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (๔) ด้านการวิจัย (๕) ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม     
(๖) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และ (๙) ด้าน ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 สาขาวิชานิ ติศาสตร์  จึงได้ด าเนินการประเมินตนเอง ตามกรอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา โดยมีความมุ่งหวังว่าการด าเนินการดังกล่าว จะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้
การด าเนินงานของสาขาวิชานิ ติศาสตร์บรรลุเป้าหมายในทุก ด้าน เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์  ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและท้องถิ่น 

 
๒. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

จากรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา ทั้งหมด ๗ องค์ประกอบ ๑๗ ตัวชี้วัด พบว่าสาขาวิชาได้
ผลสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา ดังนี้ 

     ๑)  องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาณ วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ผลการประเมินในระดับ ๕.๐๐ การด าเนินงานอยู่ในคุณภาพดีมาก 

     ๒)  องค์ประกอบที่ ๒  การผลิตบัณฑิต 
ผลการประเมินในระดับ ๔.๕๐ การด าเนินงานอยู่ในคุณภาพดีมาก 

     ๓)  องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ผลการประเมินในระดับ ๓.๕๐ การด าเนินงานอยู่ในคุณภาพพอใช้ 

     ๔)  องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย 
ผลการประเมินในระดับ ๓.๕๐ การด าเนินงานอยู่ในคุณภาพพอใช้ 

     ๕)  องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารวิชาการแก่สังคม 
ผลการประเมินในระดับ ๔.๕๐ การด าเนินงานในคุณภาพดีมาก 

     ๖)  องค์ประกอบที่ ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการประเมินในระดับ ๑.๐๐ การด าเนินงานอยู่ในคุณภาพปรับปรุงเร่งด่วน 

     ๗)  องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ผลการประเมินในระดับ ๕.๐๐ การด าเนินงานอยู่ในคุณภาพดี 

  
ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบในสาขาวิชานิ ติศาสตร์  คือ  ๔.๐๐ ถือว่า   

การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
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๒ 

นอกจากการด าเนินงานที่ผ่านมาของสาขาวิชามีจุดเด่น แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

 
๓. จุดเด่น/แนวทางเสริม  

๑)  สาขาวิชามีร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสาขาวิชามีแนวทางเสริม คือ จะต้องจัดโครงการอบรมความรู้ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และระเบียบวินัย ให้กับบัณฑิตทุกชั้นปี เป็นประจ าทุกปี 

๒) สาขาวิชามีการให้บริการแก่นักศึกษา เช่น มีห้องสมุดสาขา มีบริการให้ยืมหนังสือ งานวิจัย และ
วรรณกรรมต่างๆ  มีบริการคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล  มีบริการสื่อ VDO  CD  VCD ส าหรับเรียนรู้ด้วย
ตนเอง  มีข่าวประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา  พร้อมทั้งมีการประเมินผลการให้บริการ  แนวทางเสริม  คือ 
สาขาวิชาจะต้องประเมินผลการให้บริการพร้อมทั้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 

๓) สาขาวิชามีการก าหนดหลักเกณฑ์การสรรหาผู บริหารสาขาวิชาอย่างชัดเจน มีการประเมินผู้บริหาร
สาขาวิชา และผู้บริหารน าผลการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานมา ปรับปรุงแก้ไข  แนวทางเสริม  คือ 
สาขาวิชาจะต้องประเมินศักยภาพและผลการด าเนินงานของผู้บริหารสาขาพร้อมทั้งน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 

๖) สาขาวิชา มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชาพร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูล   แนวทางเสริมคือ  สาขาวิชาจะต้องประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
 

๔. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   
๑) สาขาวิชาไม่มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ สาขาวิชาจะต้อง

สนับสนุน ส่งเสริม และวางแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และจะต้องก าหนด
หลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาให้มีวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ที่ตรงสาขาเท่านั้น 

๒) สาขาวิชาไม่มีอาจารย์ประจ าสาขาที่ด ารงต าแหน่ง  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ  สาขาวิชาจะต้องส่งเสริม และก าหนดแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๓) นักศึกษาของสาขาวิชาบางส่วน ยังไม่ค่อยตระหนักถึงความส าคัญ ของกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้น
เพ่ือพัฒนานักศึกษา  อาจเนื่องมาจากยังขาดจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนาตนเองและองค์กร สาขาวิชา  ควร
ก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในการมีส่วนร่วมกันพัฒนาตนเองและองค์กร ให้แก่นักศึกษา เพื่อ
ดึงนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนต่อไป 
 ๔) สาขาวิชาด าเนินการเรื่องการจัดการความรู้ยังไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร   ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คือ สาขาวิชา จะต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้และด าเนินการตามแผน พร้อมทั้งติดตามประเมินผล      
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 ๕) สาขาวิชานิติศาสตร์จะต้องด าเนินการตามแผนภารกิจและเป้าหมายการด าเนินการที่ก าหนดไว้ให้
ลุล่วง เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสถาบันทางวิชาชีพเฉพาะ คือ เนติบัณฑิตยสภา ต่อไป 
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๓ 

๕. เป้าหมายและแผนการพัฒนา  
 
 เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

 
 ระยะสั้น 
               ในปกีารศึกษา ๒๕๕๔ สาขาวิชาจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า              
๓ ในตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร   
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจการนักศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

       ประจ า  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

 และจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้อื่นๆไม่น้อยกว่าคะแนนที่ได้ในปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 

   
  ระยะกลาง 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  สาขาวิชาจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินเป็น ๓ 
ในตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

       ประจ า  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินในตัวบ่งชี้อื่นๆไม่น้อยกว่าคะแนนที่ได้ใน         

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
 

 ระยะยาว 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป สาขาวิชาจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน ๔ ใน 

ทุกตัวบ่งชี้ และจะต้องมีการด าเนินการครบทุกข้อในทุกตัวบ่งชี้ 
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๔ 

 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
๑. สาขาวิชาจะต้องก าหนดให้ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช สื่อและ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพ่ือส งเสริมการเรียนรู้  จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ นและ
หลากหลา ย ที่จะสนองตอบต่อความ ต องการของผู้เรียน และประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล องกับ
สภาพการเรียนรู้ที่จัดให ผู เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียน ทุกรายวิชา 

๒. สาขาวิชาจะต้องมีการ ประเมินผลการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู ใน
ชุมชนมีส วนร่วมเพ่ิมข้ึน และน าผลที่ได้ไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

๓. สาขาวิชาจะต้องสนับสนุน ส่งเสริม และวางแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาให้มีวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญา
เอก ที่ตรงสาขาเท่านั้น 

๔. สาขาวิชาจะต้องส่งเสริม และก าหนดแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๕. สาขาวิชาควรก าหนดให้อาจารย์ประจ าสาขาทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนปีละ ๑ เรื่อง 
๖. สาขาวิชาจะต้องจัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าท างานให้กับนักศึกษา

ชั้นปีที่ ๔ ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกปี 
๗. สาขาวิชาควรสร้างระบบการติดต่อศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมประกวด หรือ

แข่งขันในระดับชาติ 
๘. สาขาวิชาจะต้องส่งเสริมและก าหนดแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาขอทุนและท าวิจัย ปีละ ๑ 

เรื่องทุกคน  และก าหนดให้อาจารย์ประจ าสาขาที่ท าวิจัยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทุกครั้ง 
๙. สาขาวิชาจะต้องจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ความต องการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ปีละไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ และไม่น้อยกว่า ๕ โครงการในปี ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

๑๐. สาขาวิชาจะต้องน าผลการประเมินการด าเนินงานของสาขาวิชามาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

๑๑. สาขาวิชา จะต้องจัดท าแผนการจัดการความรู้และด าเนินการตามแผน พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผลทุกป ี

๑๒. สาขาวิชา จะต้องประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

๑๓. สาขาวิชา ควรน าผลการประเมินการ ด าเนินงานตามเป้าหมาย และตัวบ่งชี้ของบุคลากร ไป
เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ 

๑๔. สาขาวิชาไม่มีนวัตกรรมด านการประกันคุณภาพท่ีสาขาวิชาพัฒนาขึ้น ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคือ สาขาวิชาควรสร้างนวัตกรรมด านการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพของ
สาขาวิชา 
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ส่วนที่  ๒ 
ส่วนน า 

 
๒.๑  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มี
การเริ่มพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๔๗  ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ตั้งคณะทํางานสํารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์
ผู้สอน วัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่ และสื่อการเรียนการสอน  ตลอดถึงความต้องการของชุมชน  
และในปี พ .ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์   
ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนกฎหมาย  ทนายความ  อัยการ  ผู้พิพากษา  ในการพัฒนาหลักสูตร    
คณะกรรมการฯได้พิจารณาถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่จะเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนให้การ
ดําเนินการตามหลักสูตรประสบผลสําเร็จอย่างมีคุณภาพได้ เมื่อคณะกรรมการฯ  ได้ยกร่างหลักสูตร
แล้วเสร็จ ก็ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายมาช่วย
พิจารณาถึงเนื้อหาของหลักสูตร  และได้นําหลักสูตรเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในปีการศึกษา  
๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยมีความมุ่งหมายที่จะ
ผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายเพ่ือสนองตอบความต้องการของชุมชน  สังคมท้องถิ่น และประเทศที่นับวัน
จะขยายออกไปในระดับนานาชาติ  โดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมี
ความสามารถ ให้คิดเป็น ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ตลอดจนให้นักศึกษามีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือน
มนุษย์และใช้วิชาชีพอย่างมีจริยธรรม  คุณธรรม และเป็นผู้นําด้านเนติธรรมในการร่วมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมในยุคโลกไร้พรมแดน 

 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

นายสมฤทธิ์  จันขันธ์        ประธานกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ 

  นายชาญวิทย์  นูนทะธรรม       กรรมการบริหารสาขาวิชาฯ 

  นายจาตุรนต์  วรรณนวล        กรรมการบริหารสาขาวิชาฯ 

  ผศ.ชาญวิทย์  ธีรนิติ        กรรมการบริหารสาขาวิชา 

  นายวราวุฒิ   หน่อคํา        กรรมการบริหารสาขาวิชา 

  นายวีรยุทธ   คําวงค์ษา        กรรมการบริหารสาขาวิชา 
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๖ 

 

  นายพัฒนา  มาละใจ        กรรมการบริหารสาขาวิชา 

นางสาวประภาพร  แสงบุญเรือง       กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาฯ 

    นายกิตติกร  ทองไหล            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสาขาวิชาฯ 

 และ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ มีคณาจารย์ประจําสาขาวิชาจํานวน ๕ คน  
ปัจจุบัน มีนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ – ๔  จํานวน รวม ๑๑๒ คน และมีนักศึกษาภาค การศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ ( กศ.บป. ) ศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๓ จํานวน ๑๖ คน  และ ชั้นปีที่ ๔ 
จํานวน ๒๑ คน รวม ๓๗ คน   

 

๒.๒  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
  ๒.๒.๑ ปรัชญา 

           ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมและนํา
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม       

        ๒.๒.๒ วิสัยทัศน   

         ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกฎหมาย มีความเป็นเลิศทั้งทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ  มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

          ๒.๒.๓ พันธกิจ  

                 ๑)  ด้านการจัดการศึกษา 

                   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกฎหมาย  มีความเป็นเลิศท้ัง
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

๒) ด้านการวิจัย 
        ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล  
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมถึงความคิดริเริ่มในการสร้างงาน วิจัย เพ่ือ
สนองตอบต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันที่กําหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 
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๗ 

 

 

๓) ด้านการบริการวิชาการ 
          ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทาง

กฎหมาย ตลอดจนมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ   สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ  

๔) ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
        ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในการประกอบ
วิชาชีพทางด้านกฎหมาย  ช่วยปกป้อง พิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๕) ด้านการท านุบ ารุง  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
          ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุง ส่งเสริมและเผยแพร่

ศิลปวัฒนธรรมไทย  ทั้งท่ีจัดเป็นการภายในมหาวิทยาลัย  และที่จัดโดยชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย   

๒.๒.๔ เป้าหมาย 

          สาขาวิชานิติศาสตร์ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให้มีบุคลากรสาย
วิชาการ จํานวน  ๑๐  คน เป็นปริญญาเอก ร้อยละ ๕๐ และมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  ๕๐  มี
บุคลากรสนับสนุน จํานวน ๒ คน อาจารย์ร้อยละ ๗๕ ทําวิจัย  มีงานวิจัยที่มีคุณภาพปีละ ๒ 
เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จํานวน ๑ เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ บาท 
ต่อคน มีหน่วยบริการวิชาการระดับชาติ ได้แก่ เนติบัณฑิตยสภา  

        โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

        ๑. เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา จะมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนประกอบกับการเรียน
วิชาทางนิติศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจํานวนมากเพราะความรู้ทางกฎหมายใน
ปัจจุบันเป็นสิ่งที่จําเป็น ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีแผนที่จะขอรับการสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมเติม 
โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ จะขอรับเพิ่ม จํานวน ๒ คน และมีแผนที่จะรับเพิ่มเติมในปีการศึกษา     
ต่อๆ ไป  

         ๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้
อาจารย์ไปศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ ขณะนี้ทางสาขาวิชามี     
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจํานวน ๔ คน และยังขาดคุณสมบัติจํานวน ๑ คน 
ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีแผนที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวไปศึกษาต่อและ
ดําเนินการเพื่อเสนอขอรับตําแหน่งทางวิชาการต่อไป ส่วนอาจารย์ที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบ เมื่อมี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะดําเนินการเพื่อสนับสนุนต่อไป 
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๘ 

 

 

         ๓. ในส่วนของการทําวิจัย ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ทําวิจัยอยู่แล้ว ดังนั้น สาขาวิชาจึงมี
แผนที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ขอรับงบประมาณเพ่ือทําวิจัยในทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้
อาจารย์ขอรับงบประมาณการทําวิจัยจากองค์กรภายนอกด้วย 

         ๔. สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นสาขาท่ีต้องได้รับการรับรองจากองค์กรทางวิชาชีพ คือ       
เนติบัณฑิตยสภา ดังนั้น จึงต้องมีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เนติบัณฑิตยสภากําหนดไว้ต่อไป 
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๙ 

 

 

๒.๓  โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

สัญลักษณ์ 
 สายบังคับบัญชา 
 สายการประสานงาน ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก  

 

 

 

คณบดี 

คณะกรรมการคณะบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการส านักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชา 
นิติศาสตร์ (น.บ.) 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓                                                        สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

๑๐ 

 

 

๒.๔  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

  สาขาวิชานิติศาสตร์  เป็นสาขาที่อยู่ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี ๑ รายชื่อหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จําแนกตามประเภทการจัดการศึกษา 
 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วันเดือนปี 

ที่ได้รับการรับรอง 

๑ นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๐ 

 
 
๒.๕  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ตารางท่ี ๒  รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 
๑ นายสมฤทธิ์  จันขันธ์ น.ม. , น.บ. , กศ.ม. , ศศ.บ.  ประธานสาขาวิชา 
๒ นายชาญวิทย์  นูนทะธรรม น.ม. , น.บ.  , ศษ.บ.  กรรมการสาขาวิชา 
๓ นายจาตุรนต์  วรรณนวล LL.M. , น.ม. , น.บ.  กรรมการสาขาวิชา 
๔ นางสาวประภาพร  แสงบุญเรือง น.ม. , น.บ. กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชา 
๕ นายกิตติกร  ทองไหล น.ม. , น.บ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาวิชา 
 

๒.๖  นักศึกษา 
        
ตารางท่ี  ๓  จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 
 

ประเภทนักศึกษา 
ปริญญาตรี 

รวม 
๒ ปี ๔ ปี ๕ ปี 

ภาคปกติ - ๑๑๒ - ๑๑๒ 
ภาคพิเศษ - - - - 
   - กศ.บป. มหาวิทยาลัย - ๓๗ - ๓๗ 
   - กศ.บป. ศูนย์ลําพูน - - - - 

รวม - ๑๔๙ - ๑๔๙ 
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๑๑ 

 

 
 
๒.๗  บุคลากร 
 อาจารย์ประจํา  จํานวน ๕ คน 
 

ชื่อ -สกุล ประเภทบุคลากร 

๑ มิ.ย. ๕๓ - ๓๑ พ.ค. ๕๔ 

วันเข้างาน 
 

วันออกงาน
หรือ 

ลาศึกษาต่อ 
นับเป็น 

๑. นายสมฤทธิ์  จันขันธ์ ข้าราชการ  ๒๓ พ.ค. ๒๕๒๗ - ๑ 
๒. นายชาญวิทย์  นูนทะธรรม ข้าราชการ ๑ มิ.ย. ๒๕๑๙ - ๑ 
๓. นายจาตุรนต์  วรรณนวล ข้าราชการ ๒๔ ส.ค. ๒๕๔๑ - ๑ 
๔. นางสาวประภาพร แสงบุญเรือง อาจารย์ประจําตามสัญญา ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๑ - ๑ 
๕. นายกิตติกร  ทองไหล อาจารย์ประจําตามสัญญา ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ - ๑ 

รวม   ๕ 
 
หมายเหตุ  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  
 

ระยะเวลาการท างาน การนับจ านวนอาจารย์ 
๙ – ๑๒  เดือน คิดเป็น ๑ คน 

๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน 

น้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถนับได้ 
 
 
ตารางท่ี ๓ จํานวนบุคลากรตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน (คน) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ รวม 
ข้าราชการ ๓ - - ๓ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ - - - - 
อาจารย์ประจําตามสัญญา ๒ - - ๒ 
พนักงานราชการ - - - - 

รวม ๕ ๐ ๐ ๕ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐ 
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๑๒ 

 

 
 
 
 
ตารางท่ี ๔  จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา     

     

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา  (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นายสมฤทธิ์  จันขันธ์ น.ม. , น.บ. , กศ.ม. , 
ศษ.บ.  

 /   

นายชาญวิทย์   
นูนทะธรรม 

น.ม. , น.บ.  , ศษ.บ.   /   

นายจาตุรนต์ วรรณนวล LL.M. , น.ม. , น.บ.   /   
นางสาวประภาพร   
แสงบุญเรือง 

น.ม. , น.บ.  /   

นายกิตติกร  ทองไหล น.ม. , น.บ.  /   

รวม  ๕  ๕ 

ร้อยละ  ๑๐๐  ๑๐๐ 

 
๒.๘ อาจารย์พิเศษ (ไม่มีสัญญาจ้าง) 
 

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา/

ต าแหน่ง 
วิชาที่สอน 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี 
ปริญญา

โท 

ปริญญา
เอก 

นายอนันต์  ยอดเพชร 
 

น.บ.ท. , น.ม. ,น.บ.   
(ตําแหน่งผู้พิพากษา) 
 

กฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ๑ , ๒ 
กฎหมายภาษีอากร 

 /  

นายประทีป  ชูคลี่ น.บ.ท. , น.บ.  
(ตําแหน่งผู้พิพากษา) 
 

กฎหมายลักษณะ
หุ้นส่วนและบริษัท 

/   

นายสมพงศ์  เย็นแก้ว น.บ.ท. , น.ม. ,น.บ.   
(ตําแหน่งอัยการ
จังหวัด) 
 

กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ๑ , ๒  

 /  

นายประโลม  ทองเป้า น.บ.ท. , น.ม. ,น.บ.   
(ตําแหน่งรองอัยการ

กฎหมายลักษณะพยาน  /  
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๑๓ 

 

จังหวัด) , กฎหมายแรงงาน 

นายวราวุฒิ  หน่อคํา ร.ม. , น.บ.   
(ทนายความ) 

การว่าความและ    
ศาลจําลอง 

 /  

ชื่อ - สกุล 
วุฒิการศึกษา/

ต าแหน่ง 

 
วิชาที่สอน 

 

ระดับการศึกษา   

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นายวีรยุทธ  คําวงค์ษา น.บ.ท. , น.ม. ,น.บ.   
(ทนายความ) 

กฎหมายสิทธิชุมชน  /  

นางจุฑามาศ       
จันทร์อุไร 

น.บ.ท. , น.ม. ,น.บ.  , 
ศศ.บ.  (ทนายความ) 

กฎหมายลักษณะ
ประกันภัย 

 / 

 

 

พ.ต.ท.วสันต์  ปานสังข์ น.บ.ท. , น.บ. , ศศ.ม.  
(พนักงานสอบสวน) 

สัมมนากฎหมายอาญา  /  

นายพรณรงค์         
บวรชัยธรรม 

น.บ.ท. , น.บ.   
(นิติกร) 

กฎหมายลักษณะ
ประกันด้วยบุคคล   
และทรัพย์, กฎหมาย
ลักษณะตั๋วเงิน 

/   

รวม ๒ ๗  
 
 
 
๒.๙  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน/ห้องปฏิบัติการ 
 อาคารและห้องปฏิบัติการสาขาวิชานิติศาสตร์ ณ ชั้น ๒ อาคาร ๔  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 
     ๒.๙.๑) ห้องเรียน ที่มีอุปกรณ์การเรียนที่เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น เครื่อง
ขยายเสียง เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  จํานวน  ๓  ห้อง 
     ๒.๙.๒) ห้องสมุดสาขาวิชา ที่มีหนังสือ ตํารา เอกสาร และวารสารทางกฎหมายสําหรับ
การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม  จํานวน  ๑  ห้อง  
    ๒.๙.๓) ห้องศาลจําลอง   จํานวน  ๑ ห้อง  
                ๒.๙.๔) ห้องพักอาจารย์   จํานวน  ๒ ห้อง 
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๑๔ 

 

๒.๑๐ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 
 
ตารางท่ี ๕   จํานวนงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ  ๒๕๕๒ และ  ๒๕๕๓ จําแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เพิ่ม/ลด 

เงินงบประมาณ  ๗๒,๙๐๐ ๘๐,๕๕๐ +๗,๖๕๐ 

เงินนอกงบประมาณ  - - - 

  -  เงิน กศ.บป. ๒๖,๓๐๐ ๔๓,๕๐๐ +๑๗,๒๐๐ 

  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน - - - 

  -  เงิน กศ.บศ - - - 

รวมทั้งหมด ๙๙,๒๐๐ ๑๒๔,๐๕๐ +๒๔,๘๕๐ 
(เงินงบประมาณ คือ เงินงบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา) 

 
 

 
ตารางท่ี ๖  จํานวนงบประมาณทั้งหมด ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ แยกตามประเภท และหมวดรายจ่าย 
 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ เงิน กศ.บป. กศ.บป. (ล าพูน) เงิน กศ.บศ. รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

งบดําเนินงาน ๕๒,๙๐๐ ๒๖,๓๐๐ - - ๗๙,๒๐๐ 

งบลงทุน - - - - - 

งบอุดหนุน ๒๐,๐๐๐ - - - ๒๐,๐๐๐ 

งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

รวม ๗๒,๙๐๐ ๒๖,๓๐๐  - ๙๙,๒๐๐ 

 
 
๒.๑๑ ข้อมูลบัณฑิต  (๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓) 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓   นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สําเร็จการศึกษาท้ังหมด ๗ คน  
 
 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓                                                        สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

๑๕ 

 

๒.๑๒  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

๑. มาตรฐานด้านการเรียนการ
สอน 
๑) ควรมีการประเมินผลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ ทุก
รายวิชา 
๒) ควรมีผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ที่ผู้รู้ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
มาปรับปรุงการดําเนินงานครั้ง
ต่อไป 
๓) คณาจารย์ทุกท่านควรจัดทํา
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างต่อเนื่องทุกภาค
เรียน 
๔) สาขาวิชาควรจัดทําเอกสาร
เผยแพร่ความรู้/ตัวอย่างงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน 
๕) ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวที
ระดับชาติและนานาชาติเพ่ิม
ยิ่งขึ้น 

๑. มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 
๑) ได้ดําเนินการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของทุกรายวิชาตามข้อเสนอแนะแล้ว 
๒) ได้นําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่
ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการเรียนการสอน มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานโดยได้กําหนดแผนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม ไว้ใน แผนปฏิบัติราชการ 
๔ ปี (แผนกลยุทธ์)  พ.ศ.๒๕๕๓ –๒๕๕๖  , 
แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
แผนประกันคุณภาพของสาขาวิชา , 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชา 
ประจําปี ๒๕๕๓ และแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๔ 
๓) ได้มีการส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม เชิง
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิจัยและ
อาจารย์ในสาขาวิชาได้ดําเนินงานด้านวิจัย
โดยขอรับงบประมาณสนับสนุนจากทางคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔) สาขาวิชาได้มีการจัดทําเอกสารเผยแพร่
ความรู้/ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้แก่คณาจารย์ในสาขาวิชา 
 

อาจารย์สมฤทธิ์  จันขันธ์ 

๒. มาตรฐานด้านกิจกรรมการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา 
๑) หลักฐานรายงานการประชุม
ควรระบุครั้งที่ และวันที่ประชุม  
๒) ควรนําปัญหาของนักศึกษาเข้า
ที่ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 
 

๒. มาตรฐานด้านกิจกรรมการพัฒนานิสิต
นักศึกษา 
๑) ไดจ้ัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา โดยระบุเก่ียวกับ
รายละเอียดการประชุมที่ครอบคลุมการ
ดําเนินงานในทุกด้าน 
 ๒) ได้มีการนําปัญหาของนักศึกษาเข้าท่ี
ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 

อาจารย์กิตติกร  ทองไหล 
อาจารย์ประภาพร 
แสงบุญเรือง 
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๑๖ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

๓) ควรมีการจัดทํารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ ๕ เรื่อง และ
นํามาหาแนวทางพัฒนาการ
บริการแก่นักศึกษา 
๔) ควรนําผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาไป
ปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป
และนํามาพิจารณาร่วมกันในที่
ประชุมของสาขาวิชา 
๕) ควรจัดทําแนวทางส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาของ
สาขาวิชา 

๓) ได้มีการจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพ ๕ เรื่อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินการบริการแก่นักศึกษา 
๔) มีการนําผลการประเมินกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาไปปรับปรุงการดําเนินงานในปี 
๒๕๕๓ และนํามาพิจารณาร่วมกันในที่
ประชุมของสาขาวิชา 
๕) ได้มีการจัดทําแนวทางส่งเสริมกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษาของสาขาวิชาไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.
๒๕๕๓–๒๕๕๖ , แผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ , แผนประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชา , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชา ประจําปี ๒๕๕๓ และแผน
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
 

อาจารย์กิตติกร  ทองไหล 
อาจารย์ประภาพร 
แสงบุญเรือง 

๓. มาตรฐานด้านการวิจัย 
๑) อาจารย์ในสาขาวิชาควรรับ
ทุนในการทําวิจัยจากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อย
ควรเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน เพราะเป็นงานวิจัย
ที่ใช้เวลาไม่มากและเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนการสอน 
๒) อาจารย์ประจําสาขาวิชาควร
ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยตาม
ประเด็นปัญหาที่แหล่งเงินทุน
ภายนอกด้านนิติศาสตร์ ระบุมา
เพราะมีแหล่งเงินทุนอยู่ เช่น 
รัฐสภา คณะกรรมาธิการ ฯลฯ  

๓. มาตรฐานด้านการวิจัย 
    อาจารย์ในสาขาวิชาได้ดําเนินการขอรับ
ทุนในการทําวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการวางแผนเพ่ือเตรียม
ดําเนินการขอสนับสนุนทุนวิจัยทางกฎหมาย
จากแหล่งภายนอกสถาบัน โดย ได้มีการส่ง
อาจารย์เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาทักษะด้านวิจัยให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์จาตุรนต์  วรรณนวล 
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๑๗ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

๔. มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
๑) ควรให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนให้หลากหลายนอกเหนือ 
จากการเป็นกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ  
๒) ควรนําผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเพื่อนํามา
พัฒนาในการจัดบริการวิชาการใน
ครั้งต่อไป 
๓) ควรพานักศึกษาเข้ามาร่วม
เป็นทีมบริการวิชาการ 
๔) ควรมีแผนในการนําความรู้
และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ มาบูรณาการใน
การเรียนการสอนและการวิจัย 

๔. มาตรฐานด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 
๑) มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
หลากหลายขึ้น โดยนอกจากการเป็น
กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ แล้วยังมีโครงการ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ท้ังประชาชน
ผู้นําชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนบุคลาการทาง
การศึกษา   
๒) มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อนํามาพัฒนาในการจัดบริการ
วิชาการในปี ๒๕๕๓ 
๓) มีการกําหนดแผนและแนวทางในการนํา
นักศึกษาเข้ามาร่วมเป็นทีมบริการวิชาการ 
๔) มีการกําหนดแผนและแนวทางในการนํา
ความรู้และประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ มาบูรณาการในการเรียน
การสอนและการวิจัย 

 
 
 

อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคน 

๕. มาตรฐานด้านการบริหาร
และการจัดการ 
๑) สาขาวิชาควรจัดประชุมเพ่ือ
ทําการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของสาขาวิชาและร่วมกันจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
คณะในการรายงานผลการดําเนิน
โครงการต่างๆ ช่วงเวลาในการ
รายงานควรให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาในการกําหนดโครงการ 
รวมทั้งควรมีการติดตามการ
ดําเนินงานของสาขาตามแผนที่
วางไว้ เพื่อนําข้อบกพร่องที่พบมา 
ปรับปรุงการดําเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๕. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 
๑) สาขาวิชามีการจัดประชุมเพ่ือทําการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสาขาวิชาและ
ร่วมกันจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและมีการ
รายงานผลการดําเนินโครงการต่างๆ และการ
ติดตามการดําเนินงานของสาขาตามแผนที่
วางไว้ เพื่อนําข้อบกพร่องที่พบมา ปรับปรุง
การดําเนินงานในปี ๒๕๕๓ 

๒) สาขาวิชาเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียที่
นอกเหนือจากอาจารย์ของสาขาได้ประเมิน
ศักยภาพในการบริหารงาน รวมทั้งผู้บริหาร
สาขาวิชาได้นําผลประเมินที่ได้เข้าท่ีประชุม
ชี้แจงแนวทางการปรับปรุงการดําเนินงานของ
ผู้บริหารและดําเนินการให้บรรลุตามแนวทาง
ที่กําหนด 

อาจารย์สมฤทธิ์  จันขันธ์ 
อาจารย์ชาญวิทย์ นูนทะธรรม 
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๑๘ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

๒) สาขาวิชาควรเปิดโอกาสให้   
ผู้มีส่วนได้เสียที่นอกเหนือจาก
อาจารย์ของสาขาได้ประเมิน
ศักยภาพในการบริหารงาน 
รวมทั้งผู้บริหารสาขาวิชาควรนํา
ผลประเมินที่ได้เข้าท่ีประชุมชี้แจง
แนวทางการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของผู้บริหารและ
ดําเนินการให้บรรลุตามแนวทางท่ี
กําหนด 
๓) สาขาวิชาควรเร่งทําความ
เข้าใจกับบุคลากรของสาขาวิชา
ในเรื่องความจําเป็นของการจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ และ
ร่วมกันจัดทําแผนให้ชัดเจน 
รวมทั้งดําเนินการตามแผนให้
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
๔) ควรพัฒนาฐานข้อมูลให้แล้ว
เสร็จครบถ้วนและสมบูรณ์ 
๕) ควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล
เพ่ือนําผลประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุง 
๖)  ควรนําผลการประเมินไป
เชื่อมโยงกับการสร้างแรงจูงใจ 

๓) สาขาวิชาได้ขอความร่วมมือจากบุคลากร
ของสาขาวิชาในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู้ และได้ร่วมกันจัดทําแผน รวมทั้ง
ดําเนินการตามแผนจนบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
๔) มีการพัฒนาฐานข้อมูลแล้วเสร็จครบถ้วน
และสมบูรณ ์
๕) มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อนําผลประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานในปี ๒๕๕๓ 
๖) มีการนําผลการประเมินไปเชื่อมโยงกับ
การสร้างแรงจูงใจ 

 

อาจารย์สมฤทธิ์  จันขันธ์ 
อาจารย์ชาญวิทย์ นูนทะธรรม 

๖. มาตรฐานด้านการประกัน
คุณภาพ 
๑) สาขาวิชาควรเร่งดําเนินการ
ตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
การดําเนินงานในด้านต่างๆ 
๒) ควรพัฒนาการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองให้มีความละเอียด
และสอดคล้องกับหลักฐาน 

๖. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ 
๑) สาขาวิชาได้ดําเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานในด้านต่างๆ ในปี 
๒๕๕๓ 
๒) มีการพัฒนาการเขียนรายงานประเมิน
ตนเองให้มีความละเอียดและสอดคล้องกับ
หลักฐาน 
 

อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓                                                        สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

๑๙ 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

๓) ควรดําเนินการจัดทําคําสั่งการ
มอบหมายการดําเนินงานให้
บุคลากรในสาขารับผิดชอบการ
ดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
๔) ควรนํากระบวนการ PDCA 
เข้ามาปรับใช้กับการดําเนินงาน
ให้มากขึ้น 
๕)  ควรส่ง SAR ให้ทันตาม
กําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
 

๓) มีการจัดทําคําสั่งการมอบหมายการ
ดําเนินงานให้บุคลากรในสาขารับผิดชอบการ
ดําเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๔) มีการนํากระบวนการ PDCA เข้ามาปรับ
ใช้กับการดําเนินงาน 
๕)  มีการเร่งจัดทํา  SAR เพื่อ ให้ทันตาม
กําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

อาจารย์ในสาขาวิชาทุกคน 
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ส่วนที่ ๓ 
ผลการด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์การประเมินสาขาวิชานิติศาสตร์ 

 
องค์ประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ    
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑: กระบวนการพัฒนาแผน 
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ 
 

มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสาขาวิชา โดย
เป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของคณะ 

๒ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาไปสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา 
๓ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๔ พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ๔ มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๕ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ 
๖ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งและ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 

๗ มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และรายงานผลต่อ
คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 

๘ มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณบดีและคณะกรรมการประจ าคณะ ไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  และน าผลการปรับปรุงเสนอต่อคณบดี และคณะกรรมการ
บริหารคณะ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ – ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ – ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ - ๘ ข้อ  

 

การประเมินตนเอง 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ สามารถด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ๘ ข้อ ดังนี้   

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขาวิชาได้มีการจัดประชุมบุคลากรในสาขา วิชาเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๔ ปี  (แผนกลยุทธ์)  ของสาขาวิชา  
พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ (๑.๑-๑-๑) ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสาขาวิชา  (๑.๑-๑-๒)  และได้จัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (๑.๑-๑-๓) ของ

๑.๑-๑-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ปี
(แผนกลยุทธ์)  สาขาวิชานิ ติศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
๑.๑-๑-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
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๒๑ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

สาขาวิชา โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง กับแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์) ของสาขาวิชา พ.ศ.๒๕๕๓ 
- ๒๕๕๖ กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
(๑.๑-๑-๔) และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ (๑.๑-๑-๕)    
 

นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  
๑.๑-๑-๓แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓  สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
๑.๑-๑-๔ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
(แผนกลยุทธ์) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
๑.๑-๑-๕ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๔  
 

ข้อ ๒ สาขา วิชามีการถ่ายทอดแผนป ฏิบัติราชการ ๔ ปี(แผนกล
ยุทธ์)  ของสาขา วิชา  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดยจัด
ประชุมอาจารย์เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ 
เป้าหมายกลยุทธ์และทบทวนปรัชญาของสาขาวิชาในด้าน
ความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของสาขาวิชา    
(๑.๑-๒-๑) 
 

๑.๑-๒-๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ 
 

ข้อ ๓ สาขาวิชามีกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  (แผน
กลยุทธ์) สู่แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดย
มีการก าหนดกรอบวงเงินงบประจ าปีตามพันธกิจ ๔ พันธกิจ
ของสาขา วิชา  คือ  ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
(๑.๑-๓-๑) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (๑.๑-๓-๒) 
 

๑.๑-๓-๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓  สาขาวิชา
นิติศาสตร์  
๑.๑-๓-๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ๒๕๕๓ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ข้อ ๔ สาขาวิชามีการก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
(แผนกลยุทธ์)  ของสาขา วิชา (๑.๑-๔-๑)  และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมีการก าหนดค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน (๑.๑-๔-๒) 

๑.๑-๔-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ปี
(แผนกลยุทธ์)  สาขาวิชานิ ติศาสตร์  
พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 
๑.๑-๔-๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓  สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

ข้อ ๕ สาขาวิชามีการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีครบ 
๔ พันธกิจ (๑.๑-๕-๑)  โดยได้ก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานไว้ในแผนอย่างชัดเจน  

๑.๑-๕-๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ ของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
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๒๒ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๖ สาขาวิชามีการจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(ไตรมาสที่ ๓-๔ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ และ ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔) (๑.๑-๖-๑) และน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา (๑.๑-๖-๒ , ๑.๑-๖-๓)  เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 

๑.๑-๖-๑รายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓(ไตรมาสที่ ๓-๔ ปีงบประมาณ  
๒๕๕๓และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑.๑-๖-๒รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓  
๑.๑-๖- ๓ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  

ข้อ ๗ สาขาวิชามีการจัดท ารายงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(ไตรมาสที่ ๓-๔ ปีงบประมาณ  ๒๕๕๓ และ ไตรมาสที่ ๑ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔) (๑.๑-๗-๑) เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ        
(๑.๑-๗-๒) เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ
สาขาวิชาในปีงบประมาณต่อไป (๑.๑-๑-๓)  

๑.๑-๗-๑ รายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓(ไตรมาสที่ ๓-๔ ปีงบประมาณ  
๒๕๕๓และไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑.๑-๗-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๔ 

ข้อ ๘ สาขาวิชามีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณบดีและคณะกรรมการ บริหารคณะ (๑.๑-๘-๑) และ
น าข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี  ๒๕๕๔
(๑.๑-๘-๒) 

๑.๑- ๘ -๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  
๑.๑- ๘-๒ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕ ๔ สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
 ๗ ข้อ  ๘ ข้อ    ๕ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๒๓ 

 

องค์ประกอบท่ี ๒ การผลิตบัณฑิต    
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 
๑ 
 

มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัยและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๒ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด โดยมหาวิทยาลัยและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

๓ ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผล ตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามประกาศมาตรฐาน คุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับ
หลักสูตรสาขาวิชาชีพ ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
หมายเหตุ  : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 ๔ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรอย่างน้อย ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่าง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร 

๕ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตร ตามผลการประเมินในข้อ ๔ กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  
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๒๔ 

 

การประเมินตนเอง 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้   
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขา วิชา มีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย(๒.๑-๑-๑) และ
สาขาวิชา ได้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา    
(๒.๑-๑-๒) เพ่ือเตรียมการ ด าเนิน โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

๒.๑-๑-๑ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง “ก าหนดระบบและกลไกการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเปิด
สอนหลักสูตรและการปิดหลักสูตร 
พ.ศ.๒๕๕๓” (หน้า ๑) 
๒.๑-๑-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓  

ข้อ ๒ สาขาวิชามีระบบการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง 
“แนวทางการเปิดและการปิดหลักสูตร” (๒.๑-๒-๑)  
 

๒.๑-๒-๑ ประกาศของมหาวิทยาลัย 
เรื่อง “ก าหนดระบบและกลไกการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเปิด
สอนหลักสูตรและการปิดหลักสูตร 
พ.ศ.๒๕๕๓” (หน้า ๒)  

ข้อ ๓ สาขาวิชามีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร (๒.๑-๓-๑) ซึ่งสาขาวิชามีการ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔ ๘ ตามแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี     
(สมอ.๐๒) (๒.๑-๓-๒) และรายงานข้อมูลการด าเนินงาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าทุกภาคการศึกษา     
(สมอ.๐๗) (๒.๑-๓-๓) 

๒.๑-๓-๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓  
๒.๑-๓-๒ แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (สมอ.๐๒) 
๒.๑-๓-๓แบบรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ (สมอ.๐๗) 

ข้อ ๔ สาขาวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา(๒.๑-
๔-๑) เพ่ือรับผิดชอบควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔ ๘ 
โดยคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาได้ด าเนินการจัดประชุม
(๒.๑-๔-๒) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด โดยให้รายงานตามแบบรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ (๒.๑-๔-๓)  

๒.๑-๔-๑ ประกาศแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์  
๒.๑-๔-๒  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ 
๒.๑-๔-๓  แบบรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ (สมอ.๐๗) 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓                                                                                  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

๒๕ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๕ สาขาวิชามีการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา๒๕๔ ๘ โดยมีคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชา (๒.๑-๕-๑) ที่ท าหน้าที่ในการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร ผ่านการประชุม
กรรมการบริหารสาขา วิชา  (๒.๑-๕-๒) ตามแบบรายงาน
ข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับ     
ปริญญาตรี  สมอ.๐๒  (๒.๑-๕-๓) และรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สมอ.๐๗ (๒.๑-๕-๔) 
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา๒๕๔๘  
       ในปกีารศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชาน าแนวทางตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.๓ (๒.๑-๕-๕)  และ
รายงานผลการด าเนินการของวิชาฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม มคอ.๔ (๒.๑-๕-๖) อีกท้ัง สาขา วิชายังได้จัดท า
เอกสารรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ .๕  
(๒.๑-๕-๗) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๒.๑-๕-๑ ประกาศแต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๒.๑-๕-๒ รายงานการประชุม
กรรมการบริหารสาขา วิชา  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓  จ านวน ๑๑ ครั้ง     
๒.๑-๕-๓ แบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (สมอ.๐๒) 
๒.๑-๕-๔ แบบรายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของหลักสูตร (สมอ.๐๗) 
๒.๑-๕-๕ รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.๓) 
๒.๑-๕-๖ รายงานผลการด าเนินการ
ของวิชา การฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
กฎหมาย (มคอ.๔)  
๒.๑-๕-๗ รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ .๕) ของสาขา วิชา
ทุกรายวิชา 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
๓ ข้อ ๕ ข้อ    ๕ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๒๖ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖ : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
   

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 
๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกสาขาวิชา  
๒ ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอน ในแต่ละ

ภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
๓ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้ง

ในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
 ๔ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอน 
๕ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
๖ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ แต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๗ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน ๗ ข้อ ดังนี้   

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขาวิชามีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนที่มีความยืดหยุ่นและความหลากหลาย ตามท่ีระบุไว้ใน
คู่มือการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
(๒.๖-๑-๑) และมีการก าหนดคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ในเอกสาร มค อ.๓ (หมวด ๗ 
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา) ทุก
รายวิชาของปีการศึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้ ๑) กลยุทธ์การ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ๒) กลยุทธ์
การประเมินการสอน ๓) การปรับปรุงการสอน ๔)ทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ๕) การ
ด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของ
รายวิชา (๒.๖-๑-๒)  

๒.๖-๑-๑ คู่มือการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๖-๑-๒ เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .๓)  ของสาขาวิชา       
ทุกรายวิชา 
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๒๗ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขา วิชา ได้น าแนวทางตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาด าเนินการ 
โดยได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ ของสาขา วิชา
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๒.๖-๒-๑) และ
จัดท ารายละเอียดรายวิชาที่มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
มคอ.๔ วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย (๒.๖-๒-๒) 
ก่อนการเปิดสอน  
 

๒.๖-๒-๑ เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .๓) ของสาขาวิชาทุก
รายวิชา 
๒.๖-๒-๒ เอกสาร รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ.๔)  
วิชา การ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
กฎหมาย 

ข้อ ๓ สาขามีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดย
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ (๒.๖-๓-๑) 
และให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
สถานที่ รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มคอ.๔ (หมวดที่ 
๔ ลักษณะการด าเนินการของประสบการ ณ์ภาคสนาม) 
จ านวน  ๑ วิชา ได้แก่ วิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
กฎหมาย (๒.๖-๓-๒) 
 

๒.๖-๓-๑ เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .๓)  ของสาขาวิชา
นิติศาสตร์  
๒.๖-๓-๒ เอกสาร รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ.๔)  
วิชา การ ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
กฎหมาย 
 

ข้อ ๔ สาขาวิชาได้มี การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียน มีความรู้ 
ความช านาญและมีทักษะที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติ    
ได้จริงทางด้านนิ ติศาสตร์จากบุคคลภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา (๒.๖-๔-๑)-
(๒.๖-๔-๒)  นอกจากนั้นสาขาวิชายังส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกประสบการณ์กับผู้ประกอบการจริงในรูปของการฝึกงาน
(๒.๖-๔-๓) 

๒.๖-๔-๑ เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .๓)  ของสาขาวิชา       
นิติศาสตร์  
๒.๖-๔-๒ หนังสือเชิญหรือเอกสารการ
ตอบรับการเป็นวิทยากร 
๒.๖-๔-๓ หนังสือเชิญการตอบรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงาน 
 

ข้อ ๕ คณาจารย์ในสาขาวิชามีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนที่
หลากหลาย (๒.๖-๕-๑) เพ่ือพัฒนากระบวนการการเรียน
การสอน รวมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 

ไม่มี 

ข้อ ๖ คณะฯมีการจัดให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนของ
อาจารย์ทุกรายวิชา (๒.๖-๖-๑) โดยผลการประเมินความพึง
พอใจของแต่ละรายวิชาไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
โดยได้ส่งผลการประเมินให้สาขา วิชา  เพื่อน าผลที่ได้รับไป
ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนตามรายวิชาที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 

๒.๖-๖-๑ สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน        
ทุกรายวิชาของสาขาวิชา 
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๒๘ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๗ สาขาวิชาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละ
รายวิชาและภาพรวมของทุกรายวิชา  (๒.๖-๗-๑) เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา วิชา  (๒.๖-๗-๒) เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบฟอร์ม   
มคอ.๕ เพ่ือวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์การสอน       
(๒.๖-๗-๓)  

๒.๖-๗-๑ สรุปผลการประเมินความ  
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน       
ทุกรายวิชาของสาขาวิชา 
๒.๖-๗-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓  
๒.๖-๗-๓ รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา มคอ.๕ (หมวด ๖) ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์  
  

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
 ๖ ข้อ  ๖ ข้อ    ๔ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๒๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๗ : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยส าหรับทุก
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 

๒ มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

๓ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

 ๔ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการใน ที่ประชุมระหว่างสาขาวิชาหรือที่ประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

๕ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สาขาวิชา 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  

 

 
การประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้  

  
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขา วิชา มีคณะกรรมการบริหารสาขา วิชา ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบหลักสูตร (๒.๗-๑-๑) โดยไดด้ าเนินการส ารวจหรือ
วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิต  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ มีคุณลักษณะตรงตาม ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต (๒.๗-๑-๒)   
 
 
 

๒.๗-๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา 
๒.๗-๑-๒ ผลการส ารวจหรือวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผู้ใช้บัณฑิต 
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๓๐ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๒ สาขา วิชา มีคณะกรรมการบริหารสาขา วิชา ที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบหลักสูตร (๒.๗-๒-๑)  ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  สื่อการศึกษา  และการประเมินผล  ตามผลการ
ส ารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิต (๒.๗-๒-๒)-(๒.๗-๒-๔)  

๒.๗-๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารสาขา 
๒.๗-๒-๒  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๕๓   
๒.๗-๒-๓  เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ .๓)  ของสาขาวิชา       
นิติศาสตร์ 
๒.๗-๒-๔ รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา มคอ.๕ (หมวด ๖) ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์  
 

ข้อ ๓ สาขาวิชามีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
(๒.๗-๓-๑) ที่สนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา(๒.๗-๓-๒) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้
อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นสาขาวิชาได้ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมการเรียน รู้แก่ผู้ที่สนใจ 
และได้จัดท าเว็ บ ไซด์สาขาวิชา (๒.๗-๓-๓) เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต (๒.๗-๓-๔) 
 

๒.๗-๓-๑ แผนงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๓ และแผนงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๔ สาขาวิชานิ ติศาสตร์(ระหว่าง
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓-มิถุนายน 
๒๕๕๔)  
๒.๗-๓-๒ รายงานสรุปผลการจัด
โครงการพัฒนานักศึกษาของสาขา วิชา
นิติศาสตร์ 
๒.๗-๓-๓ เว็บไซต์สาขาวิชา นิติศาสตร์
และ การสร้างเครือข่าย สังคมการ
เรียนรู้ โดย Face Book สาขาวิชา 
๒.๗-๓-๔  สรุป กิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  
 

ข้อ ๔ สาขาวิชามีการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนใน
ที่ต่างๆท้ังในประเทศและต่างประเทศให้นักศึกษารับรู้ โดย
น าข่าวสารเกี่ยวกับการประกวดและแข่งขันทางทักษะที่
เกี่ยวกับสาขา ผ่านการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสาขาวิชา 
(๒.๗-๔-๑) ผ่านทางเว็บไซต์ สาขาวิชา (๒.๗-๔-๒) และมี
งบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะ(๒.๗-๔-๓)   

๒.๗-๔-๑ บอร์ดประชาสัมพันธ์
(ถ่ายภาพประกอบ) 
๒.๗-๔-๒ เว็บไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๒.๗-๔-๓ แผนงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๓ และแผนงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๔ สาขาวิชานิ ติศาสตร์(ระหว่าง
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓-มิถุนายน 
๒๕๕๔) 
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๓๑ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๕ สาขาวิชามีการ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
แนวทางการศึกษาด้านกฎหมายแก่นักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ (๒.๗-๕-๑) และได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ “คุณธรรมน าชีวิต” ที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (๒.๗-๕-๒) โดยที่สาขาวิชาได้ก าหนด
เงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมตามคู่มือนักศึกษา (๒.๗-๕-๓)  
 

๒.๗-๕- ๑ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและแนวทางการศึกษาด้าน
กฎหมาย วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
๒.๗-๕-๒โครงการปฐมนิเทศ 
“คุณธรรมน าชีวิต” ที่จัดโดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วันที่  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
๒.๗-๕-๓ คู่มือนักศึกษาว่าด้วยก าหนด
เงื่อนไขให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
  

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
 ๓ ข้อ ๕ ข้อ    ๕ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๓๒ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๘ :  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 

๒ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตาม
ข้อ ๑  ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสาขาวิชา 

๓ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนดในข้อ ๑ โดย
ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

 ๔ มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้ 

๕ มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย  ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้   

  
เกณฑ์

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าประกาศ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักศึกษา (๒.๘-๑-๑) โดยสาขาวิชาได้น าประกาศไปเผยแพร่
แก่นักศึกษาผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์สาขาวิชา (๒.๘-๑-๒) 

๒.๘-๑-๑ ประกาศคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เรื่อง คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ของนักศึกษา วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  
๒. ๘ -๑-๒ บอร์ดประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา 
 

ข้อ ๒ สาขาวิชามีการถ่ายทอดและเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมไว้ในเอกสารรายละเอียดของวิชา มคอ.๓       
(๒.๘-๒-๑) เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้ทราบ
อย่างทั่วถึง อีกทั้ง ยังมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สาขาวิชา (๒.๘-๒-๒) เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  

๒.๘-๒-๑ เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.๓) ทุกรายวิชาของสาขาวิชา 
๒. ๘ -๒- ๒  เว็ บ ไซ ต์ สาขาวิชา              
นิติศาสตร์ 
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๓๓ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๓ สาขาวิชามี การจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ (๒.๘-๓-๑)  

๒. ๘-๓-๑ โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมและแนวทางการศึกษาด้าน
กฎหมาย ณ ห้องประชุมบัวตอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

ข้อ ๔ สาขาวิชามีการประเมินผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางการศึกษาด้านกฎหมาย โดยมีผลการประเมิน
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของตัวบ่งชี้ (๒.๘-๔-๑) 
  

๒. ๘ -๔-๑  สรุปผล โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
การศึกษาด้านกฎหมาย ณ ห้อง
ประชุมบัวตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 

ข้อ ๕ สาขาวิชาไม่มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับ
การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 
 

 
ไม่มี 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
 ๓ ข้อ ๔ ข้อ    ๔ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๓๔ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๙  :  ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต (สมศ.๑)  
 

๑ มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตให้กับนักศึกษาท่ีจะ
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชา 

๒ มีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงานท าให้ครบถ้วนและมีข้อมูลจ านวนบัณฑิตท่ี
ได้งานท าภายใน ๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

๓ บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานท าและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ ๘๐ ของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

 ๔ บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานท าและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ ๘๕ ของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

๕ บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานท าและมีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ ๙๐ ของ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของสาขาวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อมูลการมีงานท า
ของบัณฑิต ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๑ ข้อ คือ เกณฑ์มาตรฐานข้อ ๑ เนื่องจาก สาขาวิชานิ ติศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตในปี ๒๕๕๐ จึงมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๓ เป็นปีการศึกษาแรก จึงไม่ขอรับ
การประเมินในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๒ – ข้อ ๕     
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจง(๒.๙-๑-๑)เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต โดยมีนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าร่วมอย่างน้อย ร้อยละ 
๙๐ (๒.๙-๑-๒) 

๒.๙-๑-๑  รายงานการประชุมชี้แจง
เรื่องการป้อนข้อมูลภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
๒.๙-๑-๒ รายชื่อนักศึกษาที่จบในภาค
เรียนที่ ๒ / ๒๕๕๓ ที่เข้าร่วมประชุม 

ข้อ ๒ สาขาวิชามีการกระตุ้นติดตามให้บัณฑิตป้อนข้อมูลการมีงาน
ท าให้ครบถ้วนและมีข้อมูลจ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าภายใน 
๑ ปี นับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา 

 
ไม่ขอรับการประเมิน 

 
ข้อ ๓ บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูลภาวะการมีงานท าและ

มีข้อมูลครบถ้วน ร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาของสาขาวิชา 

 
ไม่ขอรับการประเมิน 



 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๓                                                                                  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

๓๕ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

 
ข้อ ๔ บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูล ภาวการณ์ มีงานท า   

ไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชา 
 

 
ไม่ขอรับการประเมิน 

ข้อ ๕ บัณฑิตของสาขาวิชาเข้ามาป้อนข้อมูล ภาวการณ์ มีงานท า   
ไม่ถึงร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชา 
 

 
ไม่ขอรับการประเมิน 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
๑ ข้อ  ๑ ข้อ  ๑ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๓๖ 

 

องค์ประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา    
  
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  :  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  
๒ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

๓ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  

 ๔ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

๕ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

๖ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
๗ มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๗ ข้อ  

 

การประเมินตนเอง  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้  คือ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๑  , ข้อ  ๒ , ข้อ  ๓ , ข้อ  ๖  และ ข้อ ๗ 
เนื่องจากสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปี ๒๕๕๐ จึงมีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 
๒ / ๒๕๕๓ เป็นปีการศึกษาแรก จึงไม่ขอรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ ๔ และ ข้อ ๕    
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขาวิชามีการจัดท าฐานข้อมูลนักศึกษา(๓.๑-๑-๑)และมี
ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสม (๓.๑-๑-๒) 
เพ่ือสามารถดูแลนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง  โดยที่นักศึกษา
สามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางกิจกรรม Home 
Roomได้ (๓.๑-๑-๓) และรับค าปรึกษาเป็นรายบุคคล   
(๓.๑-๑-๔) ในด้านต่างๆได้ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรม
และการพัฒนานักศึกษา ด้านสภาพความเป็นอยู่และ      
การปรับตัว ด้านระเบียบวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
ด้านบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น และอาจารย์ที่

๓.๑-๑-๑แฟ้มประวัตินักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีน 
๓.๑-๑-๒  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
๓.๑-๑-๓ ตารางกิจกรรม Home 
Room 
๓.๑-๑-๔  แบบบันทึกให้ค าปรึกษา 
(รายบุคคล) 
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๓๗ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ปรึกษาสรุปแบบการติดตามการให้ค าปรึกษาและ          
การช่วยเหลือ  (๓.๑-๑-๕)  พร้อมรายงานเสนอต่อคณบดี     
(๓.๑-๑-๖) เพ่ือน าปัญหา ข้อปรึกษา เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา (๓.๑-๑-๗) 

 
๓.๑-๑-๕ แบบการติดตามการให้
ค าปรึกษาและการช่วยเหลือ 
๓.๑-๑-๖ รายงานอาจารย์ที่ปรึกษา
เสนอต่อคณบดี 
๓.๑-๑-๗  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓   

ข้อ ๒ สาขาวิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา  โดยมีช่องทางที่นักศึกษาสามารถรู้ข่าวสารและ
ข้อมูลของสาขา วิชา ผ่านทางเว็บไซต์ (๓.๑-๒-๑)และ Face 
Book (๓.๑-๒-๒)โดยสามารถประเมินผลการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารได้   

๓.๑-๒-๑ เว็บไซด์สาขาวิชาที่มีการ
บริการข่าวสาร 
๓.๑-๒-๒ Face Book สาขาวิชาที่มี
การประเมินผลการให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร 

ข้อ ๓ สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา  โดยสาขาวิชาประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นแหล่ง   
ฝึกประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ( ๓.๑-๓-๑) และสาขาวิชามี
การจัดท าแผนกิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชา ( ๓.๑-๓-๒ ) 
โดยให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือฝึกทักษะ
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน นอกจากนั้นสาขาวิชาได้
สรุปผลการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา (๓.๑-๓-๓) 

๓.๑-๓-๑  แหล่งฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา 
๓.๑-๓-๒ แผนกิจกรรมนักศึกษาของ
สาขาวิชา 
๓.๑-๓-๓ สรุปผลการจัดกิจกรรม 
เกี่ยวกับการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

ข้อ ๔ สาขาวิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

ไม่ขอรับการประเมิน 

ข้อ ๕ สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

ไม่ขอรับการประเมิน 

ข้อ ๖ สาขาได้ส ารวจความพึงพอใจและประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ ในข้อ ๑  - ๓ ได้แก่  ๑)  การให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา  ๒) การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา  
และ ๓) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  (๓.๑-๖-๑) 

๓.๑-๖-๑ สรุปผลการประเมินความ   
พึงพอใจของนักศึกษา (๓ ด้าน)  

ข้อ ๗ สาขาวิชาน าผลความพึงพอใจและประเมินคุณภาพการ
ให้บริการเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ(๓.๖-๗-๑) 
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา และเพ่ือจัดท าแผนการพัฒนา
ระบบการให้บริการในระยะต่อไป  
 

๓.๖-๗-๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์           
ครั้งที ่๕ /๒๕๕๔   
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๓๘ 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

๓ ข้อ ๕ ข้อ    ๓ 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

๒ จัดหรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ

โดยนักศึกษาอย่างน้อย ๑ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตร ีและอย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษาจากกิจกรรมต่อไปนี้ 
         - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
         - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
         - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
        - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
        - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔ มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสาขาวิชา 
๕ มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ ข้อ  
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๓๙ 

 

การประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา   ๒๕๕๓ สาขาวิชานิ ติศาสตร์ ได้ด าเนินการ ตามระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้  
   

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขาวิชาได้ก าหนดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓
และ  ๒๕๕๔ ของสาขาวิชา (๓.๒-๑-๑) โดยมีการก าหนด   
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา     
ทุกโครงการ (๓.๒-๑-๒) เพ่ือใช้ในการติดตามประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วม
กิจกรรม   
 

๓.๒-๑-๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓  และ ๒๕๕๔ ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๓.๒-๑-๒ สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชา
นิ ติศาสตร์  จ านวน  ๑๒ กิจกรรม /
โครงการ ประกอบด้วย 
๑ . กิจกรรม ปฐมนิเทศ และบายศรี     
สู่ขวัญนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  
๒. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางการศึกษาด้านกฎหมาย 
๓. กิจกรรมวันรพี 
๔.  โครงการสนองพระราชด าริค่าย
อาสาพัฒนาชุมชน “๑๒ สิงหา เฉลิม
พระชนม์พรรษาพระราชินี” 
๕. กิจกรรมการแข่งขันการแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ 
๖. โครงการสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการของนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์  
๗. โครงการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอก 
๘. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายวันทนายความ ๕๔ 
๙. โครงการศึกษานอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๐. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๑. โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๒.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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๔๐ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรม  
เชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ได้ก าหนดให้สาขา วิชาส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ( ๓.๒-๒-๑ ) เพ่ือ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ 

๓.๒-๒-๑   รายงานสรุปผลโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๔  

ข้อ ๓ สาขาวิชาได้ก าหนดกิจกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓
และ  ๒๕๕๔ ของสาขาวิชา  (๓.๒-๓-๑) และส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร์ ทั้ง ๑๑ กิจกรรม /โครงการ  ประกอบด้วย    
(๓.๒-๓-๒) กิจกรรม ๕ ประเภท ดังนี้ 
๑.กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  
         ๑.๑ กิจกรรม ปฐมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
       ๑.๒ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
การศึกษาด้านกฎหมาย 
       ๑.๓ กิจกรรมวันรพี 
       ๑.๔ กิจกรรม การแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาใน
ชั้นอุทธรณ์ 
       ๑.๕ โครงการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก 
       ๑.๖  กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย         
วันทนายความ ๕๔ 
       ๑.๗ โครงการศึกษานอกสถานที่นักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
       ๑.๘ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
       ๑.๙ โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
       ๑.๑๐ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๒. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
       ๒.๑ โครงการสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการของ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  
๓. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
       ๓.๑ โครงการสนองพระราชด าริค่ายอาสาพัฒนาชุมชน 
“๑๒ สิงหา เฉลิมพระชนม์พรรษาพระราชินี” 
 

๓.๒-๓-๑ แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓  และ ๒๕๕๔ ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์   
๓.๒-๓-๒ สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชา
นิ ติศาสตร์  จ านวน  ๑๒ กิจกรรม /
โครงการ ประกอบด้วย 
๑ . กิจกรรม ปฐมนิเทศ และบายศรี     
สู่ขวัญนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  
๒. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และแนวทางการศึกษาด้านกฎหมาย 
๓. กิจกรรมวันรพี 
๔.  โครงการสนองพระราชด าริค่าย
อาสาพัฒนาชุมชน “๑๒ สิงหา เฉลิม
พระชนม์พรรษาพระราชินี” 
๕. กิจกรรมการแข่งขันการแถลงการณ์
ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ 
๖. โครงการสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการของนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์  
๗. โครงการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ภายนอก 
๘. กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายวันทนายความ ๕๔ 
๙. โครงการศึกษานอกสถานที่
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๐. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๑๑. โครงการศึกษาดูงาน นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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๔๑ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

๔. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
        ๔.๑ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและแนวทาง
การศึกษาด้านกฎหมาย 
๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
       ๕.๑  กิจกรรม ปฐมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

๑๒.โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

ข้อ ๔ สาขา วิชา มีการสนับสนุนให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างสาขาวิชา โดยมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
สาขาวิชา (๓.๒-๔-๑) มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาร่วมกับ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (๓.๒-๔-๒) 

๓.๒-๔-๑ รายงานการประชุมระหว่าง
สาขาวิชา  
๓.๒-๔-๒ สรุปผลการด าเนิน กิจกรรม
แข่งขันกีฬา ระหว่าง สาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 

ข้อ ๕ สาขาวิชามีการประเมินผลความส าเร็จในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาร่วมกันระหว่างสาขาตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา (๓.๒-๕-๑) 

๓.๒-๕-๑ รายงานสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรมแข่งขันกีฬา ระหว่างสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 
 

ข้อ ๖ สาขาวิชา มีการจัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินและ
น าไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา        
(๓.๒-๖-๑)  โดยน ารายงานสรุปผลและประเมินผลโครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา (๓.๒-๖-๒) 

๓.๒-๖-๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขา วิชา
นิติศาสตร์  
๓.๒-๖-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 
๖/๒๕๕๔   
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
๕ ข้อ ๕ ข้อ    ๔ 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๔๒ 

 

องค์ประกอบท่ี ๔ การวิจัย 
     
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ กลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ มีการก าหนดแผน แนวทางและข้ันตอนการท าวิจัยของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับคณะ 

๒ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

๓ คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ 
ของอาจารย์ในสาขาวิชา 

 ๔ คณาจารย์ของสาขาวิชาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ร้อยละ ๗๕ ของคณาจารย์ใน
สาขาวิชา 

๕ คณาจารย์มีส่วนร่วมการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
๖ มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
๗ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสาขาวิชา 
๘ มีการสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพปัญหาของสังคม  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ หรือ ๓  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๘ ข้อ  

 
 

การประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา   ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน ๕ ข้อ ดังนี้    
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขาวิชาได้ยึดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ด้านการ
วิจัยตามคู่มือวิจัยของคณะ (๔ .๑-๑-๑) โดยได้มีการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีด้านการวิจัยของสาขา วิชา และ
ผู้รับผิดชอบด้านการวิจัยไว้อย่างชัดเจน( ๔.๑-๑-๒)    
 

๔.๑-๑-๑  คู่มือวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
๔.๑-๑-๒  แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ สาขาวิชา         
นิติศาสตร์  
 

ข้อ ๒ ในปี ๒๕๕๓ สาขาวิชายังไม่มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
 
 

                ไม่มี  
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๔๓ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๓ คณาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยและการสร้างสรรค์อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ ของอาจารย์  
ในสาขาวิชา โดยได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิจัยด้านนิติศาสตร์  และในปี ๒๕๕๓ คณาจารย์ของ
สาขาวิชาได้เข้าเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัย ดังนี้ 
     ๑) โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพในการจัดการฐานที่
เอ้ือต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสบลืน ต าบล
ร่องเคาะ อ าเภทวังเหนือ จังหวัดล าปางยังไม่ ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
     ๒) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนฐานรากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เพ่ิมเติม) 
ของเครือข่ายบริหารงานภาคเหนือตอนบน ชื่อ การพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของบ้านแม่แจ๋ม  
ต. แจ้ซ้อน  อ. เมืองปาน  จังหวัด ล าปาง 
        ๓) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมวัดทุ่งบ่อแป้น     
สู่การเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (ท าสัญญา 
วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๕๓)   

๔.๑-๓-๑ ค าสั่งให้ไปราชการของ
อาจารย์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๔.๑-๓-๒ โครงการวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการฐานที่เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
สบลืน ต าบลร่องเคาะ อ าเภอวังเหนือ 
จังหวัดล าปาง 
๔.๑-๓-๓ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
รากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(เพ่ิมเติม) ของเครือข่ายบริหารงาน
ภาคเหนือตอนบน ชื่อ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของ
บ้านแม่แจ๋ม ต. แจ้ซ้อน  อ. เมืองปาน  
จังหวัด ล าปาง 
๔.๑-๓-๔   เอกสารเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมวัดทุ่งบ่อ
แป้นสู่การเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม (ท าสัญญา วันที่ ๒ ส.ค.
๒๕๕๓)   

ข้อ ๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (ตุลาคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๓)  
สาขาวิชามีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าสาขา  ดังนี้ 

แหล่งทุน จ านวนเงิน 
ทุนสนับสนุนภายใน   - 
ทุนสนับสนุนภายนอก   ๘๑,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท 
สาขามีจ านวนอาจารย์ประจ า  ๕  คน และได้รับทุน
สนับสนุนงานวิจัยจ านวน ๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๔๐  ของ
อาจารย์ในสาขาวิชา (๔.๑-๔-๑) – (๔.๑-๔-๓) 

๔.๑-๔-๑ โครงการวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการฐานที่เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง   
บ้านสบลืน ต าบลร่องเคาะ อ าเภอ    
วังเหนือ จังหวัดล าปาง 
๔.๑-๔-๒ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
รากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(เพ่ิมเติม) ของเครือข่ายบริหารงาน
ภาคเหนือตอนบน ชื่อ การพัฒนา การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของ
บ้านแม่แจ๋ม ต. แจ้ซ้อน  อ. เมืองปาน  
จังหวัด ล าปาง  
๔.๑-๔-๓  เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมวัดทุ่งบ่อแป้นสู่
การเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม (ท าสัญญา ๒ ส.ค. ๒๕๕๓)   
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๔๔ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๕ คณาจารย์ในสาขา วิชามีส่วน ร่วมสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยโดยร่วมเป็นคณะกรรมกรรมจัดท าคู่มือวิจัยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (๔.๑-๕-๑)  

๔.๑-๕-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าคู่มือวิจัยคณะ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

ข้อ ๖ สาขาวิชามีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน (๔.๑-๖-๑) - (๔.๑-๖-๒) 
 
 
 

๔.๑-๖-๑ แผนงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๓ และแผนงบประมาณประจ าปี 
๒๕๕๔ สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๔.๑-๖-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา 

ข้อ ๗ สาขาวิชาได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ช่วงเดือนมิถุนายน 
๒๕๕๓-พฤษภาคม ๒๕๕๔ (๔.๑-๗-๑) และน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ ในวาระเพ่ือพิจารณา (๔.๑-๗-๒) และ
ได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสาขาวิชา  โดยอาจารย์ใน
สาขาวิชาได้รับการสนับสนุนงานด้านวิจัยจาก คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปี ๒๕๕๔ (๔.๑-๗-๓) 

๔.๑-๗-๑ สรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ 
๒๕๕๔ (มิถุนายน ๒๕๕๓-พฤษภาคม 
๒๕๕๔) 
๔.๑-๗-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่
๖/๒๕๕๔  
๔.๑-๗- ๓ สัญญาวิจัยของอาจารย์ใน
สาขาวิชา 

ข้อ  ๘ ในปี ๒๕๕๓ อาจารย์ใน สาขาวิชามีการสร้างงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากสภาพ
ปัญหาของสังคม (๔.๑-๘-๑) – (๔.๑-๘-๓) 

๔.๑-๘-๑ โครงการวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการฐานที่เอ้ือต่อ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  
บ้านสบลืน ต าบลร่องเคาะ อ าเภอ 
วังเหนือ จังหวัดล าปาง 
๔.๑-๘-๒ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐาน
รากประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(เพ่ิมเติม) ของเครือข่ายบริหารงาน
ภาคเหนือตอนบน ชื่อ การพัฒนา การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ของบ้านแม่แจ๋ม ต. แจ้ซ้อน   
อ. เมืองปาน  จังหวัด ล าปาง 
๔.๑-๘-๓  เอกสารเกี่ยวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมวัดทุ่งบ่อแป้นสู่
การเป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม (ท าสัญญา วันที่ ๒ ส.ค.
๒๕๕๓)     
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๔๕ 

 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
 ๓ ข้อ  ๖ ข้อ    ๔ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัยประจ า 
 

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ 
เงิน คะแนน 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๒๕,๐๐๐ ๕ ใช้เกณฑ์การค านวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
๑.จ านวนเงิน ใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
๒.จ านวนคน ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน  

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๕  

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  - 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ๕ 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๘๑,๐๐๐ บาท 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สาขา วิชานิติศาสตร์ มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทั้งจากภายนอกและ
ภายใน  (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๕๒ – กันยายน ๒๕๕๓) 
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๔๖ 

 

๑. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก  จ านวน ๘๑,๐๐๐ บาท 
 
ล าดับที่ 

ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ 
ผู้วิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

จ านวนเงิน 
แหล่ง 

งบประมาณ 
วัน เดือน ปีท่ีท าสัญญา 

๑ โครงการวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการฐาน
ที่เอ้ือต่อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
สบลืน ต าบลร่องเคาะ 
อ าเภอวังเหนือ จังหวัด
ล าปาง 

อาจารย์ประภาพร  
แสงบุญเรือง ๔๓,๕๐๐ 

 
 

ทุนสนับสนุน
ภายนอก 

 

๒ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนฐานรากประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
(เพ่ิมเติม) ของเครือข่าย
บริหารงานภาคเหนือ
ตอนบน ชื่อ การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบ 
มีส่วนร่วมของบ้านแม่แจ๋ม   
ต. แจ้ซ้อน  อ. เมืองปาน  
จังหวัด ล าปาง 

อาจารย์ประภาพร  
แสงบุญเรือง ๒๕,๐๐๐ 

 
 

ทุนสนับสนุน
ภายนอก   

 

๓ การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ส่งเสริมวัดทุ่งบ่อแป้นสู่การ
เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพ
แบบองค์รวม 

อาจารย์กิตติกร   
ทองไหล ๑๒,๕๐๐ 

 
ทุนสนับสนุน

ภายนอก   

 
๒ ส.ค. ๒๕๕๓ 

 
 
๒.จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  จ านวน........-......บาท 
 

ล าดับที่ ชื่องานวิจัย / สร้างสรรค์ 
ผู้วิจัย/ 

งานสร้างสรรค์ 
จ านวนเงิน 

แหล่ง 
งบประมาณ 

วัน เดือน ปีท่ีท าสัญญา 

- - - - - - 
 

  
 รวมเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด จ านวน ๘๑,๐๐๐ บาท มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
จ านวน ๕ คน ดังนั้นเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 
๑๖,๒๐๐ บาทต่อคน  
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๔๗ 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

๒๕,๐๐๐ บาท    ๑๖,๒๐๐ บาท  ๓ 
 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
 

รายการหลักฐาน  
๔.๓-๑ สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย 
๔.๓-๒ โครงการวิจัยที่ได้รับการอนุมัติ 
๔.๓-๓ รายชื่องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับเงินสนับสนุนทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
๔.๓-๔ รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดท้ังที่ลาศึกษาต่อ และปฏิบัติงานจริง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕) 

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ ผลรวม 
ถ่วงน้ าหนักร้อยละ 

คะแนน 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

๑๐ ๕ ใช้เกณฑ์การค านวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
๑. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน                   
๒. จ านวนอาจารย์ ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๕ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

จ านวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในระดับชาติ - 

 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ยังไม่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 

ล าดับที่ 
ชื่อบทความหรืองาน

สร้างสรรค์ 
ชื่อผู้เขียน/ผลงาน ชื่อวารสาร/ISBN/หน่วยงาน 

เล่มที่  
วันเดือน ป ี

เลขหน้า 
ค่า

น้ าหนัก 
- - - - - - - 

     รวม  
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๔๘ 

 

 
วิธีการค านวณผลการด าเนินงาน 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
X ๑๐๐ 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
    ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ  …..๐….. 
 

วิธีการค านวณคะแนน 
ผลรวมผลการด าเนินงาน 

X ๕ 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มสาขาท่ีก าหนดเป็น ๕ คะแนน 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๐  ๐ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 

รายการหลักฐาน  - 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ี ๔.๕  : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ. ๖) 
  

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ ผลรวม 
ถ่วงน้ าหนักร้อยละ 

คะแนน 

๑. ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 

๒๐ ๕ ใช้เกณฑ์การค านวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
๑. ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน  
๒.จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ตามเกณฑ์การ 
สกอ.) ใช้ข้อมูลปีการศึกษา  

 
ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๕ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ๐ 
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๔๙ 

 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ยังไม่มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  

ล าดับที่ ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ชื่อผู้เขียน/ผลงาน การน าไปใช้ประโยชน์ 
- - - - 

 

วิธีการค านวณผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

X ๑๐๐ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

   
 ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็นร้อยละ  ๐  
 
วิธีการค านวณคะแนน 

ผลรวมผลการด าเนินงาน 
X ๕ 

๒๐ 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ -  ๐ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

    
 
รายการหลักฐาน  - 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖  : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) 
  

ประเด็น 
เกณฑ์มาตรฐาน 

หมายเหตุ ผลรวม 
ถ่วงน้ าหนักร้อยละ 

คะแนน 

๑. ทุกกลุ่มสาขาวิชา ๑๐ ๕ ใช้เกณฑ์การค านวณตามเกณฑ์ สมศ.  
หมายเหตุ  
๑.ผลงานวิจัย ใช้ข้อมูลปีปฏิทิน                     
๒.จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ใช้ข้อมูล 
ปีการศึกษา  
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๕๐ 

 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๕ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 

จ านวนผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ ๐ 
 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ยังไม่มีผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ  
 

ล าดับที่ 
ชื่อผลงานวิชาการที่ได้รับ

การรับรองคุณภาพ 
ชื่อเจ้าของผลงาน 

ปีที ่
งานเสร็จ 

ปีที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 

วารสาร/หน่วยงานที่
รับรอง 

ค่าน้ าหนัก 

       
       
     รวม  
 
 

วิธีการค านวณผลการด าเนินงาน 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 

X ๑๐๐ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

   
  ดังนั้นผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ   ๐  
 
วิธีการค านวณคะแนน 

ผลรวมผลการด าเนินงาน 
X ๕ 

๑๐ 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ ๑๐  ร้อยละ ๐  ๐ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
    

 
 
รายการหลักฐาน  – 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=482
http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=483
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๕๑ 

 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
    
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  

ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ มีการจัดหรือมีส่วนร่วมกับคณะในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

๒ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา 

๓ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง 
๔ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ           

การเรียนการสอนและการวิจัย 
๕ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  

 
 

การประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา   ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินการตามกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน ๔ ข้อ ดังนี้    

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขา วิชา ได้ยึดแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ด้านการ
บริการวิชาการตามคู่มือบริการวิชาการของคณะ (๕ .๑-๑-๑) 
โดยมีอาจารย์ ในสาขาวิชา เป็นวิทยากรด าเนินการโครงกา ร
เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน ท้องถิ่น  ณ 
เทศบาลต าบลหลวงใต้ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง (๕.๑-๑-๒) 
และโครงการ พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าพูน เขต ๑ 
จังหวัดล าพูน (๕.๑-๑-๓)     

๕.๑-๑-๑ คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๕.๑-๑-๒ สรุปผลด าเนินงานโครงกา ร
เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่
ชุมชนท้องถิ่น 
๕.๑-๑-๓ สรุปผลด าเนินงานโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  

ข้อ ๒ สาขาวิชาได้มีการบูรณาการ งานบริการทางวิชาการ โครงการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน ท้องถิ่น         
(๕.๑-๒-๑) เข้ากับการเรียนการสอน โดยได้ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)  วิชากฎหมายลักษณะ
ทรัพย์ วิชา เอกเทศสัญญา ๑ และ วิชาเอกเทศสัญญา ๒     
ไว้อย่างชัดเจน (๕.๑-๒-๑) 

๕.๑-๒-๑ สรุปผลโครงการ เผยแพร่
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน
ท้องถิ่น         
๕.๑-๒-๒ รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.๓)  วิชากฎหมายลักษณะทรัพย์ 
วิชา เอกเทศสัญญา ๑ และ วิชา
เอกเทศสัญญา ๒     
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๕๒ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๓ สาขาวิชา ยังไม่ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 
 

ไม่มี 

ข้อ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชามีการประเมินผ ลความ  
ส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา มคอ.๕ วิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์ วิชา
เอกเทศสัญญา ๑ และ วิชาเอกเทศสัญญา ๒  (๕.๑-๔-๑) -
(๕.๑-๔-๒) 

๕.๑-๔-๑ สรุปผลโครงการ เผยแพร่
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน
ท้องถิ่น         
๕.๑-๔-๒ รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา มคอ.๕ วิชา กฎหมาย
ลักษณะทรัพย์ วิชา เอกเทศสัญญา ๑ 
และ วิชาเอกเทศสัญญา ๒ 

ข้อ ๕ สาขาวิชามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะสรุปผลการด าเนินงาน
บริการวิชาการแก่สังคม  พร้อมปัญหาและอุปสรรคของการ
ให้บริการวิชาการเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนบูรณาการต่อไป
(๕.๑-๕-๑)  

๕.๑-๕-๑ รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมของสาขา 

 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
๓ ข้อ ๔ ข้อ     ๔ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๕๓ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 

 ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ 
 

มีผลการส ารวจความต้องการของชุมชน ในด้านการบริการวิชาการตามจุดเน้นของหลักสูตร 

๒ มีการด าเนินงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับผลการส ารวจ 

๓ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการบริการวิชาการ 
๔ มีการน าผลในข้อ ๓ ไปจัดท าแนวทางการพัฒนากิจกรรมการบริการวิชาการในปีต่อไป 

๕ มีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายในสาขาวิชา หรือเผยแพร่สู่สาธารณชน  
หรือจัดท าเป็นบทความวิชาการ หรือ หนังสือ หรือต ารา  หรือ การเปิดหลักสูตรใหม่ หรือ การ
เปิดรายวิชาใหม่ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  

 
การประเมินตนเอง 
  ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓ สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินการด้านกระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน ๕ ข้อ ดังนี้   
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขาวิชามีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ  
หรือภาคเอกชน  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  (๕.๒-๑-๑) เพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าโครงการบริการ
ทางวิชาการ (๕.๒-๑-๒) 

๕.๒-๑-๑ ผลการส ารวจความต้องการ
ของชุมชน 
๕.๒-๑-๒ โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมของสาขาวิชา 

ข้อ ๒ สาขาวิชามีการด าเนินงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับผล
การส ารวจ โดยได้จัดท าโครงการ เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
กฎหมายแก่ชุมชน ท้องถิ่น  (๕.๒-๒-๑)  และโครงการ พัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
(๕.๒-๒-๒) เพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ในสาขา 

๕.๒-๒-๑ สรุปผลโครงการ เผยแพร่
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 
๕.๒-๒-๒ สรุปผลด าเนินงานโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ ๓ สาขา วิชามีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยใช้แบบประเมิน
ผู้รับบริการวิชาการเพ่ือประเมินผลการให้บริการวิชาการและ 
การจัดท ารายงานสรุปผลโครงการบริการวิชาการ (๕.๒-๓-๑) 
– (๕.๒-๓-๒)  
 

๕.๒-๓-๑  สรุปผลโครงการ เผยแพร่
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 
๕.๒-๓-๒ สรุปผลด าเนินงานโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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๕๔ 

 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๔ สาขา วิชา ได้น าสรุปผลโครงการ เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
กฎหมายแก่ชุมชน ท้องถิ่น  (๕.๒-๔-๑) และโครงการ พัฒนา
ความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
(๕.๒- ๔ -๒ ) โดยได้สรุปประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ        
แนวทางการแก้ไข  เพ่ือน าไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานโครงการครั้งต่อไปอย่าง
ชัดเจน (๕.๒-๔-๓)  

๕.๒-๔-๑ สรุปผลโครงการ เผยแพร่
ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 
๕.๒-๔-๒ สรุปผลด าเนินงานโครงการ
พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 (โดยได้สรุปประเด็นปัญหา 
ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขเพ่ือ
น าไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน
โครงการครั้งต่อไปอย่างชัดเจน) 

ข้อ ๕ สาขาวิชามีการถ่ายความรู้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากร
ภายในสาขาวิชา (๕.๒-๕-๑)  

๕ .๒-๕-๑ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขา วิชา
นิติศาสตร์  
 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
๔ ข้อ  ๕ ข้อ    ๕ 

 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๕๕ 

 

องค์ประกอบท่ี ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งช้ี ๖.๑ กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ มีส่วนร่วมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๒ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา 

๓ มีการเผยแพร่การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อสาธารณชน 

 ๔ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา 

๕ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนอย่างน้อย ๑ รายวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๕ ข้อ  

 

การประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชานิ ติศาสตร์ สามารถด าเนินการตามระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้จ านวน ๑ ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 

ข้อ ๑ สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาและอาจารย์ในสาขาเข้าไปมีส่วนร่วม
ในโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ
มนุษยศาสตร์ศาสตร์และสังคม อาทิ โครงการตานก๋วยสลาก 
(๖.๑-๑-๑) 

๖.๑-๑-๑สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 

ข้อ ๒ สาขาวิชา ยังไม่มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มี 

ข้อ ๓ สาขา วิชายังไม่ มีการเผยแพร่การบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อ
สาธารณชน 

ไม่มี 

ข้อ ๔ สาขาวิชายังไม่ มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน  

ไม่มี 

ข้อ ๕ สาขาวิชายังไม่มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มี 
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๕๖ 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

๑ ข้อ ๑ ข้อ    ๑ 
 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการ  (สาขายังไม่ต้องใส่ข้อมูล) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
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๕๗ 

 

องค์ประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๙.๑  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประเด็น เกณฑ์มาตรฐาน 

๑ 
 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจซึ่งก าหนด
โดยมหาวิทยาลัย และด าเนินการตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

๒ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา 

๓ สาขาวิชามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของคณะ 
๔ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  ๑) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒ ) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพเสนอต่อคณบดีและ ๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสาขาวิชา 

๕ มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

๖ มีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบ ตามเกณฑ์การ
ประเมินของทุกองค์ประกอบสาขาวิชา 

๗ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นรับทราบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการด าเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๔ – ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 
๖ - ๗ ข้อ  

 
 

การประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ สาขาวิชานิ ติศาสตร์  สามารถด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้จ านวน ๖ ข้อ ดังนี้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
ข้อ ๑ สาขา วิชา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่สอดคล้องกับคณะและโดยมีแผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาประ จ า          
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๙.๑-๑-๑) เพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  และมี
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา วิชาที่ได้
ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชาไว้อย่าง
ชัดเจน (๙.๑-๑-๒) และสอดคล้องกับคู่มือของคณะ 

๙.๑-๑-๑ แผนงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๙.๑-๑-๒ คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๙.๑-๑-๓ คู่มือประกันคุณภาพของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการประกันคุณภาพสาขาวิชา 
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๕๘ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
(๙.๑-๑-๓)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพของสาขา วิชา  นอกจากนี้ 
ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับสาขา วิชา (๙.๑-๑-๔) เพ่ือท า
หน้าที่ในการขับเคลื่อนให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสาขาด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี ตามกลไกคุณภาพ PDCA และมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบของสาขาวิชา เพื่อด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสาขา ให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสาขาและคณะ(๙.๑-๑-๕)  

 
๙.๑-๑-๔ ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา 
๙.๑-๑-๕ ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบของสาขาวิชา 
 

ข้อ ๒ 
 

สาขาวิชาได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีการด าเนินการตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์คุณภาพของคณะและมหาวิทยาลัยและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสาขา วิชา 
(๙.๑-๒-๑) และคณะกรรมการบริหารคณะ (๙.๑-๒-
๒) และสาขา วิชาได้รับการประเมินคุณภาพภายใน
เป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  

๙.๑-๒-๑ รายงานการประชุม
คณะ กรรมการบริหารสาขา วิชา
นิติศาสตร์ 
 ๙.๑-๒-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ครั้งที่
๑/๒๕๕๔   
 

ข้อ ๓ สาขาวิชา ยังไม่ มีส่วนร่วมในโครงการที่คณะ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ด้านอัตลักษณ์ของคณะ 
(๙.๑-๓-๑) 

ไม่มี 

ข้อ ๔ 
 

สาขาวิชามีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบสมบรูณ์ตามแผนงานด้าน
ประกันคุณภาพสาขาวิชานิติศาสตร์ (๙.๑-๔-๑) โดย
มีการจัดท ารายงานประจ าปี (๙.๑-๔-๒)  และจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓  (๙.๑-๔-๓)  และเสนอคณบดี
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  นอกจากนั้นสาขาวิชายัง
มีการน าผลการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๒ (๙.๑-๔-๔) มาจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชา (๙.๑-๔-๕)   

๙.๑-๔-๑ แผนงานด้านประกันคุณภาพ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
๙.๑-๔-๒ รายงานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
๙.๑-๔-๓ รายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ( SAR) ของ
สาขาวิชานิติศาสตร์  
๙.๑-๔-๔ รายงานผลการประเมิน       
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 
๙.๑-๔-๕ แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์  
 
 



ตารางที่ ส.4 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ (สมศ.)
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เนนระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553

ปัจจัยน าเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์
2. การผลิตบัณฑิต - - 1.00 1.00 ปรับปรุงเร่งด่วน

4. การวิจัย - - 0.00 0.00 ปรับปรุงเร่งด่วน
รวมทุกตวับ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (สมศ.) - - 0.25 0.25 ปรับปรุงเร่งด่วน

ผลการประเมนิ - - ปรับปรุงเร่งด่วน

หมายเหตุ
คะแนนการประเมนิเฉลี่ย

องค์ประกอบ รวม ผลการประเมนิ
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ส่วนที่  ๔ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
๔.๕  จุดเด่น  จุดอ่อน  แนวทางแก้ไข  ในแต่ละองค์ประกอบ 
 
       ๔.๕.๑  องค์ประกอบท่ี ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

       จุดเด่น   
๑. สาขาวิชานิ ติศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะ

มนุษยศาสตร์ฯ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสาขาวิชา แผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชาเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

๒. สาขาวิชานิ ติศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ บุคลากรภายในสาขาวิชาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา ซึ่งด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานของสาขาวิชา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๓ รวมการประชุมทั้งในส่วนของการประชุมคณะกรรมบริหารสาขาวิชา และการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้สาขาวิชา  รวม ๑๑ ครั้ง และพยายามด าเนินการให้
ครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขาวิชา 

๓. สาขาวิชานิติศาสตร์ไดด้ าเนินการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของทุกรายวิชาและได้
น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ที่ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียน
การสอน มาปรับปรุงการด าเนินงานโดยได้ก าหนดแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ไว้ใน แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์)  พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๕๖ , แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แผน
ประกันคุณภาพของสาขาวิชา และยังได้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชา ประจ าปี 
๒๕๕๓ และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 

        จุดอ่อน   
๑. ไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือพนักงานสายสนับสนุน ของสาขาวิชา และอาจารย์ผู้สอนไม่

เพียงพอ ท าให้อาจารย์ที่มีอยู่ต้องท างานธุรการและงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ท าให้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการสอน 

๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่จะต้องมีองค์กรทางวิชาชีพคือ  เนติบัณฑิตยสภา     
ให้การรับรอง แต่สาขาวิชาก าลังเปิดใหม่ยังขาดความพร้อมในด้านบุคลากรซึ่งมีความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๓. อาจารย์ประจ าสาขาวิชาจบในระดับปริญญาโททั้งหมด ไม่มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ 
 ๔. อาจารย์ประจ าที่อายุราชการยังไม่ถึง 5 ปีไม่สามารถท าผลงานทางวิชาการได้ อีกทั้ง
อาจารย์ประจ ายังมีภาระงานมากและสอนหลายวิชาท าให้ไม่มีเวลาในการจัดท าผลงานทางวิชาการ
อย่างเต็มที่ 

๕. ยังไม่มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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         แนวทางแก้ไข 
๑. ควรมีเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานสายสนับสนุน เข้ามาช่วยแบ่งเบางานธุรการแทนอาจารย์

ผู้สอน 
๒. ก าหนดแผนพัฒนาสาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อเตรียมรับการ

ประเมินหลักสูตรและประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 ๓. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกต่อไป
และควรปรับปรุงระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์  

๔. ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์ระยะเวลาในการท าผลงานทางวิชาการและควรมีการปรับปรุง
มาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาท าผลงานวิชาการให้เหมาะสม 

๕. ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 
        ๔.๕.๒  องค์ประกอบท่ี ๒  การผลิตบัณฑิต 

        จุดเด่น   
สาขาวิชานิ ติศาสตร์  ได้มีการจัดส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสาขาวิชา ประจ าปี ๒๕๕๓ เพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตของสาขาวิชาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและได้จัดท าแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ
สาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์)  
พ.ศ.๒๕๕๓ –๒๕๕๖  แผนประกันคุณภาพของสาขาวิชาและ แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๔  
 

        จุดอ่อน   
คณาจารย์สาขาวิชานิ ติศาสตร์ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง

ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  และยังไม่มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 
         แนวทางแก้ไข 
สาขาวิชานิติศาสตร์ควรหาแนวทางให้คณาจารย์ในสาขาวิชาด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  และการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 

       ๔.๕.๓  องค์ประกอบท่ี ๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
           จุดเด่น   
๑. สาขาวิชานิ ติศาสตร์  ได้มีการปฏิบัติตามแผนและแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษาของสาขาวิชาที่ก าหนด ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์)  พ.ศ.๒๕๕๓ –๒๕๕๖ , 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ , แผนประกันคุณภาพของสาขาวิชาและแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสาขาวิชา ประจ าปี ๒๕๕๓ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 ๒. สาขาวิชานิ ติศาสตร์ มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา ที่หลากหลาย  โดยได้รับความ
มือจากคณาจารย์ในสาขาวิชา ตลอดจนนักศึกษาในการจัดกิจกรรม เป็นอย่างดี   มีการประเมินผลและ
ได้จัดท ารายงานการด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือน าผลที่ได้ไปก าหนดแผนและแนวทางการพัฒนา
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๗๓ 

นักศึกษาในการด าเนินงานในปีต่อไป โดยได้มีการจัดท าแนวทางส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาของสาขาวิชาไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๕๖ , แผนประกัน
คุณภาพของสาขาวิชาและแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

 
         จุดอ่อน   
นักศึกษาของสาขาวิชาบางส่วน ยังไม่ค่อยตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม/โครงการที่จัด

ขึ้นเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจเนื่องมาจากยังขาดจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนาตนเองและองค์กร 
 

แนวทางแก้ไข 
สาขาวิชา ควรก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในการมีส่วนร่วมกันพัฒนาตนเอง

และองค์กร ให้แก่นักศึกษา เพื่อดึงนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนต่อไป  
      
     ๔.๕.๔  องค์ประกอบท่ี ๔  การวิจัย 

     จุดเด่น   
     อาจารย์ในสาขาวิชาได้ด าเนินการขอรับทุนในการท าวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการวางแผนเพ่ือเตรียมด าเนินการขอสนับสนุนทุนวิจัยทางกฎหมายจากแหล่ง
ภายนอกสถาบัน โดย ได้มีการส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านวิจัยให้
สูงขึ้น 

 
      จุดอ่อน   
๑. อาจารย์มีภาระการสอนหลายวิชาและหลายสาขาวิชา อีกท้ังยังขาดบุคลากรสนับสนุนงาน

ของสาขาวิชา 
๒. อาจารย์บางท่านยังมีประสบการณ์การท าวิจัยน้อย 
๓. ยังไม่มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชาขอรับ เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์จาก

ภายนอกสถาบัน 
๔. สาขาวิชายังไม่มีงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์  
 
        แนวทางแก้ไข 
๑. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยโดยด าเนินการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ

แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ในสาขาวิชา 
๒. ควรจัดมาตรการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยพัฒนาทักษะการท างานด้านวิจัยที่เหมาะสม 
๓. ควรจัดให้มีการอบรมปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าวิจัยเฉพาะด้านแก่อาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือ

จัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจากภายนอก 
๔. ควรก าหนดมาตรการที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการท าวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานของอาจารย์

ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
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๗๔ 

        ๔.๕.๕  องค์ประกอบท่ี ๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
        จุดเด่น   

     ๑. สาขาวิชานิ ติศาสตร์  มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนหลากหลายขึ้น โดยนอกจากการ
เป็นกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ แล้วยังมีโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ท้ังประชาชน ผู้น า
ชุมชนในท้องถิ่น ตลอดจนบุคลาการทางการศึกษา   
      ๒.  สาขาวิชานิ ติศาสตร์  ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้ในการ
ก าหนดแผนและแนวทางพัฒนาการจัดบริการวิชาการในปี ๒๕๕๔ และมีการก าหนดแผนและ
แนวทางในการน านักศึกษาเข้ามาร่วมเป็นทีมบริการวิชาการ 
 ๓. สาขาวิชานิ ติศาสตร์  มีการก าหนดแผนและแนวทางในการน าความรู้และประสบการณ์
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ มาบูรณาการในการเรียนการสอนและการวิจัย 

 
        จุดอ่อน   
๑. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการที่ดี ท าให้ไม่เป็นที่ทราบแพร่หลายเท่าใดนัก 
๒. สาขาวิชาไม่สามารถจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการ ที่สามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้มี

ความหลากหลายมากกว่านี้ได้เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและบุคลากร 
๓. สาขาวิชานิติศาสตร์ยังต้องมีการด าเนินการตามภารกิจที่จะต้องได้รับการรับรองจาก

สถาบันทางวิชาชีพเฉพาะ คือ เนติบัณฑิตยสภา 
 

        แนวทางแก้ไข 
๑. ก าหนดมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการให้แพร่หลาย เพื่อเปิด

โอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น 
 ๒.  ก าหนดมาตรการในการจัดหางบประมาณ และบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการให้มีความหลากหลายและขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปมากขึ้นอีก 

๓. สาขาวิชานิติศาสตร์จะต้องด าเนินการตามแผนภารกิจและเป้าหมายการด าเนินการที่
ก าหนดไว้ให้ลุล่วง เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสถาบันทางวิชาชีพเฉพาะ คือ เนติบัณฑิตยสภา ต่อไป 

 
         ๔.๕.๖  องค์ประกอบท่ี ๖  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

         จุดเด่น   
 ๑. สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจาก
มหาวิทยาลัย มีการติดตามการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ตลอดจน
กระตุ้นให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณี ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

๒. สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการก าหนดแผนและแนวทางการส่งเสริม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผนกลยุทธ์) พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๕๖ , แผนประกันคุณภาพของสาขาวิชา
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
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๗๕ 

       จุดอ่อน   
 สาขาวิชายังไม่สามารถน ากิจกรรม/ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอนเฉพาะเจาะจงเป็นรายวิชา หรือบูรณาการกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้  
 

        แนวทางแก้ไข 
 สาขาวิชา ควรหาแนวทางเพ่ือให้สามารถน ากิจกรรม/ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไป
บูรณาการกับการเรียนการสอนเฉพาะเจาะจงเป็นรายวิชา หรือบูรณาการกับงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้ในปีต่อไป 
 
          ๔.๕.๗  องค์ประกอบท่ี ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

         จุดเด่น   
 ๑. สาขาวิชานิติศาสตร์  ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในด้านต่างๆ ในปี ๒๕๕๓ โดยมีการก าหนด แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (แผน
กลยุทธ์) พ.ศ.๒๕๕๓–๒๕๕๖ , แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๓ , แผนประกันคุณภาพ
ของสาขาวิชา , แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาขาวิชา ประจ าปี ๒๕๕๓ และมีการวางระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆ ไว้ใน แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 
 ๒. สาขาวิชานิติศาสตร์  มีการจัดท าค าสั่งการมอบหมายการด าเนินงานให้บุคลากรในสาขา
รับผิดชอบการด าเนินงาน และมีการพัฒนาการเขียนรายงานประเมินตนเองให้มีความละเอียดและ
สอดคล้องกับหลักฐาน 

๓. สาขาวิชานิติศาสตร์  มีการน ากระบวนการ PDCA เข้ามาปรับใช้กับการด าเนินงาน  และมี
การวางแผนเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
         จุดอ่อน   
๑. การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมไม่สามารถจัดท าได้ครบทุกด้านตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพของสาขาวิชา เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ 
๒.  การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานไม่อาจท าได้โดยสะดวกรวดเร็ว

เนื่องจากปัญหาในหลายด้าน เช่น การขาดแคลนบุคลากรฝ่ายสนับสนุนที่มีความรู้ความสามารถ
เชี่ยวชาญ 

๓. สาขาวิชา ยังไม่ได้น า ระบบสารสนเทศมา ใช้ ในการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพของ
สาขาวิชามากนัก และยังต้องปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

        แนวทางแก้ไข 
๑. จัดท าแผนหรือมาตรการด้านงบประมาณเพ่ือให้สามารถจัดท าโครงการหรือกิจกรรมได้

ครบทุกด้านตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของสาขาวิชา  
 ๒.  ควรขอการสนับสนุนในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญมาช่วยเหลือ 
เพ่ือให้การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วขึ้น 

๓. ควรใช้ระบบสารสนเทศ มาพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสาขาวิชา ให้ดียิ่งขึ้นและควร
หาแนวทางปรับปรุงระบบในการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
 
ชุดที่ ๑   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ชุดที่ ๒  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชานิติศาสตร์  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ชุดที่ ๓   คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ                       
                     ๙ องค์ประกอบ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
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๗๗ 

 
ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ที่   ๐๔๘/๒๕๕๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสาขาวิชา 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
-------------------------------------------------------- 

 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านปัจจัย ระบบ  วิธีการ กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ของการ
จัดการศึกษา จนเกิดความมั่นใจว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการศึกษามีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกลไก และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งบุ คคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา ดังนี้ 
 

๑.  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ประกอบด้วย 
๑.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 

 ๑.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
 ๑.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๒. ประธานสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๒.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๒.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๓. ประธานสาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์    
๓.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๓.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๓.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๔. ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
๔.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๔.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๔.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๕. ประธานสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
๕.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๕.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๕.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  
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๗๘ 

 
๖. ประธานสาขาวิชาภาษาไทย       

๖.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๖.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๖.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๗. ประธานสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ  
๗.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๗.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๗.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๘. ประธานสาขาวิชาภาษาจีน   
๘.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๘.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๘.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๙. ประธานสาขาวิชาดนตรี       
๙.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๙.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๙.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๑. ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์       
๑๐.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๑๐.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๑๐.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๑๑.ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา       
๑๑.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๑๑.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๑๑.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

๑๒.ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
๑๒.๑ ประธานสาขาวิชา     ประธาน กรรมการ 
๑๒.๒ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา   กรรมการ  
๑๒.๓ เลขานุการสาขา    กรรมการและเลขานุการ  

 
 มีหน้าที่ 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา ให้มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และให้เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการของสาขาวิชา 

๒. ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขา ให้ด าเนินงาน       
อย่างต่อเนื่องและเป็นกลไกส าคัญในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา         
ของสาขาวิชาให้สูงขึ้น  

๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา เสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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๗๙ 

๔. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและจัดท าแนวทางการพัฒนาของ
สาขาวิชา 

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี      

แก่คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  สั่ง ณ วันที่   ๑๕   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  
 
 

                  
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี) 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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๘๐ 

 
ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ที่  ๐๒๑/๒๕๕๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชานิติศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
-------------------------------------------------------- 

  
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งด้านปัจจัย ระบบ วิธีการ กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษา   อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยก าหนดแนวทางการด าเนินงานของบุคลากรใน องค์กร ให้เป็นไปตาม
ระบบและกลไกที่ได้ก าหนดไว้ 
  เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกลไก และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จึงแต่งตั้งบุ คคลเพื่อ
เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ประธานกรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ  
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   กรรมการ  
รองศาสตราจารย์ชุติมา  เวทการ   กรรมการ 

  หัวหน้าส านักงานคณบดี    กรรมการ  
  นักวิชาการศึกษา     กรรมการ  
  นักวิชาการศึกษา(งานประกันคุณภาพ คณะฯ) กรรมการและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 

๑. น านโยบายการประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมาจัดท าโครงสร้าง ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

๒. อ านวยการให้สาขา มีการด าเนินการประกันคุณภาพตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 

๓. พิจารณาผลการด าเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ      
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินผลของสาขาวิชาและคณะ 

๔. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาและคณะ เพื่อจัดท าแนวทาง      
การพัฒนา 

๕. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ร่วมกับคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ให้มี่ความสอดคล้องกับมาตรฐาน และองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. 
และ ก.พ.ร.  

๖. เสนอผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่คณะก าหนดต่อสาธารณะ 
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๘๑ 

 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๑. อาจารย์สมฤทธิ์          จันขันธ์                        ประธานกรรมการ  

     ๒. อาจารย์ชาญวิทย์       นูนทะธรรม  กรรมการ  

                 ๓. อาจารย์จาตุรนต์        วรรณนวล กรรมการ  

              ๔. อาจารย์ประภาพร      แสงบุญเรอืง                 กรรมการและเลขานุการ  

                ๕. อาจารย์กิตติกร          ทองไหล                      กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่ 
๑. พัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา  
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชาให้ด าเนิน

ไป ตามวงจร PDCA อย่างครบถ้วน 
๓. สนับสนุนให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่สาขาวิชา ในการพัฒนาการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานของคณะและมหาวิทยาลัย  
๔. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะ และรายงานผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพต่อ
มหาวิทยาลัย 

๕. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดท าแนวทางการพัฒนาจาก
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี

แก่สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  สั่ง ณ วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

                          
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี) 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
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๘๒ 
 

 

 

 
 

ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ที่ ๐๒๒/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ                  
๙ องค์ประกอบ ของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
-------------------------------------------------------- 

 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ า 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามองค์ประกอบ ๙  องค์ประกอบ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  เพ่ือให้สาขาวิชานิติศาสตร์ มีจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนท าให้           
การด าเนินงานส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางที่ ๓๗๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๑  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ องค์ประกอบ  
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบที่  ๑ , องค์ประกอบที่ ๒  
และองค์ประกอบที่ ๙  ประกอบด้วย 

๑.๑ อาจารย์สมฤทธิ์      จันขันธ์                ประธานกรรมการ  
๑.๒ อาจารย์ประภาพร   แสงบุญเรือง        กรรมการ 
๑.๓ นางสาวปรียานุช   ไชยมงคล       กรรมการและเลขานุการ       

๒. คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบที่ ๓  และองค์ประกอบที่ ๕  
ประกอบด้วย 

๒.๑ อาจารย์กิตติกร    ทองไหล        ประธานกรรมการ  
๒.๒ นายทรัพย์สมบูรณ์   ธิวงค์น้อย        กรรมการ  
๒.๓ นายธาราพร    บ่อแก้ว                 กรรมการและเลขานุการ  

๓. คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงาน ตามองค์ประกอบที่ ๔ และ องค์ประกอบที่ ๖ 
ประกอบด้วย 

๓.๑  อาจารย์จาตุรนต์   วรรณนวล         ประธานกรรมการ 
 ๓.๒  อาจารย์ชาญวิทย์      นูนทะธรรม         กรรมการ  
 ๓.๓  นายนิติศักดิ์             ทองแก้ว         กรรมการและเลขานุการ   
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๘๓ 

 
 
 

หน้าที ่
๑) ด าเนินการผลักดันผลส าเร็จตามตัวบ่งชี้ และตรวจสอบข้อมูล หลักฐานที่เก่ียวข้องการกับ

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
๒) พิจารณารายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือบังเกิดผลดี
แก่สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
  สั่ง ณ วันที่   ๒๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  
 
 

 
                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี) 

      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                                                                          มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




