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การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินการเพื่อสร้างความม่ันใจในคุณภาพของ 

การจัดการศึกษา และคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาของสาขาวิชา นิติศาสตร์ แบบรายงานการ
ประเมินตนเองฉบับนี้ ได้พัฒนาและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิ ติศาสตร์  ด าเนินการจัดท าผล
การด าเนินงานเทียบกับเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบ คุณภาพ 4 ด้าน  ได้แก่ ( 1) องค์ประกอบ
คุณภาพด้านการบริหารจัดการ  (2) องค์ประกอบคุณภาพด้านการบัณฑิต (3) องค์ประกอบคุณภาพ
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ (4) องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ   โดยมีความ
มุ่งหวังว่าการด าเนินการดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การด าเนินงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ด าเนินการได้บรรลุความมุ่งมั่นที่จะให้การจัดการ ศึกษา การพัฒนา
นักศึกษา การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การสนับสนุนการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและการบริหารจัดการของสาขาวิชามี
มาตรฐานสูงขึ้น  และเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นน าในภูมิภาค เป็นที่พ่ึงทางปัญญาของปวงชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้มีการ
เริ่มพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2547  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเมื่อ พ .ศ. 
2550 และในปีการศึกษา  2550  มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยมี
ความมุ่งหมาย เพ่ือ (1) ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทาง
กฎหมาย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ท้องถิ่น  (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
ทางด้านกฎหมาย ช่วยปกป้อง พิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของประเทศชาติและท้องถิ่น และ (3) เพ่ือเป็น
แหล่งบริการด้านวิชาการในท้องถิ่น โดยการเผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษาและจัดอบรมความรู้ทางด้าน
กฎหมายแก่ท้องถิ่น 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิบัติตามพันธกิจ
ของสาขาวิชา ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม และมีความสามารถ ให้คิดเป็น ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  
ตลอดจนให้นักศึกษามีความเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนมนุษย์และใช้วิชาชีพอย่างมีจริยธรรม  คุณธรรม และเป็น
ผู้น าด้านเนติธรรมในการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมในยุคโลกไร้พรมแดน    โดยได้รับ
การรับรองจากองค์กรทางวิชาชีพ คือ สภาทนายความ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  และเนติบัณฑิตยสภา 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2554 อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านคุณภาพของหลักสูตร และนอกจากนั้น ในปี 
พ.ศ. 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจะประกาศใช้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ พุทธศักราช 2555 ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2554 

2.1  ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐาน 
จากรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประเมินสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2554 ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 4 ด้าน 23 ตัวบ่งชี้  สรุป
การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา ดังนี้ 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
ผลการประเมินได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.91 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 
องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
ผลการประเมินได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  3.99 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผลการประเมินได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.79 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดีมาก 
องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
ผลการประเมินได้ระดับคะแนนเฉลี่ย  4.50 การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
 
ผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบในสาขาวิชานิติศาสตร์  คือ  4.37 

คะแนน  ถือว่า  การด าเนินงานได้คุณภาพในระดับดี 
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3. จุดเด่น/แนวทางเสริม   
3.1 สาขาวิชามีห้องสมุดสาขา มีบริการให้ยืมหนังสือ งานวิจัย และวรรณกรรมต่างๆ  มีบริการ

คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล  มีบริการสื่อ VDO  CD  VCD ส าหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีข่าว
ประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชา แนวทางเสริมคือสนับสนุนให้นักศึกษาใช้บริการห้องสมุดให้มากขึ้น  

3.2 สาขาวิชา มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลของสาขาวิชาพร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบฐานข้อมูล   แนวทางเสริมคือ  สาขาวิชาจะต้องประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง  แนวทางเสริมคือ สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยปรับปรุงข้อมูล
ข่าวสาร อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษา การบริการ  

3.3 สาขาวิชา มีความร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
วิทยากร หรืออาจารย์พิเศษ แนวทางเสริม  เพ่ิมความร่วมมือกับองค์การวิชาชีพกฎหมาย ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักศึกษาปรับใช้กฎหมายในสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง นอกเหนือจาก
การศึกษาจากต ารา หรือค าพิพากษาศาลฎีกา 

 
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   

4.1 สาขาวิชาไม่มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  จึงต้องสนับสนุน ส่งเสริม และวางแนว ทางให้
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ประจ า
สาขาวิชาให้มีวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ที่ตรงสาขาเท่านั้น 

4.2 นักศึกษาของสาขาวิชาบางส่วน ยังไม่ค่อยตระหนักถึงความส าคัญของกิจกรรม/โครงการที่
จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา  อาจเนื่องมาจากยังขาดจิตส านึกร่วมกันในการพัฒนาตนเองและองค์กร 
สาขาวิชา ควรก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีดีในการมีส่วนร่วมกัน พัฒนาตนเองและองค์กร 
ให้แก่นักศึกษา เพื่อดึงนักศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนต่อไป 

4.3 นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนสามารถเข้าสอบได้ ท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ท าให้ขาดกระบวนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน  จึงควรปรับปรุง
ระเบียบ/ข้อบังคับให้นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ไม่มีสิทธิ์สอบ  

 
5. เป้าหมายและแผนการพัฒนา  

5.1  เป้าหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
ระยะสั้น 

           ในปกีารศึกษา 2555 จะต้องมีการประกาศใช้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 

 คณาจารย์ในสาขาวิชามีงานวิจัยในชั้นเรียน คนละ 1 เรื่อง  
 คณาจารย์ในสาขาวิชามีพัฒนาต ารา และเอกสารการสอน คนละ 1 เล่ม 
 ให้มีแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี ทุกปี  
 จัดท าโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนตามความต้องการทั้งภาครัฐและ

เอกชน 
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 ระยะกลาง 
 สาขาวิชามีการวิจัยและพัฒนาระบบกฎหมายไทย  
 จัดท าข้อมูลแหล่งสนับสนุนงบประมาณทางการวิจัยด้านกฎหมาย และจัดท าโครงการวิจัย

เสนอของบประมาณจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
 พัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะในการวิจัยทางด้านกฎหมาย  

สร้างเครือข่ายหรือภาคีร่วมกับสถาบันการศึกษาท่ีเปิดสอนทางด้านกฎหมายในการพัฒนา
กฎหมายแก่ชุมชนในเชิงปฏิบัติ 

สร้างเครือข่ายหรือภาคีร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการปลูกจิตส านึกให้คนใน
สังคมประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย  

มีการประเมินหลักสูตรทุกระยะ 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
ระยะยาว 
ในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป สาขาวิชาจะต้องได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 4 ใน

ทุกตัวบ่งชี้ และจะต้องมีการด าเนินการครบทุกข้อในทุกตัวบ่งชี้ 
5.2 แผนการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 

5.2.1 มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ 

5.2.3 พัฒนาระบบข้อมูลของสาขาเพ่ือให้เป็นแหล่งสารสนเทศและศึกษาค้นคว้าทั้ง
ภายในและภายนอก 

5.2.4 พัฒนาหลักสูตรให้สามารถรองรับการจัดการศึกษากับนานาชาติ 
5.2.5 สาขาวิชาจะต้องส่งเสริม และก าหนดแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาท าผลงาน

ทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2.6 สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาในทุกด้าน 
5.2.7 พัฒนาศักยภาพของสาขาวิชาให้มีลักษณะเป็นตลาดวิชา เพื่อเปิดโอกาสให้

ประชาชนทุกสาขาวิชาชีพในท้องถิ่นมีโอกาสเข้ามาศึกษากฎหมาย 
5.2.8 สาขาวิชาจะต้องก าหนดให้ผู้สอนออกแบบการเรียนการสอนให้เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ใช สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพ่ือส งเสริมการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่มีความ
ยืดหยุ นและหลากหลาย ที่จะสนองตอบต่อความต องการของผู้เรียน และประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให ผู เรียน และอิงพัฒนาการของผู้เรียน ทุกรายวิชา 

5.2.9 สาขาวิชาจะต้องสนับสนุน ส่งเสริม และวางแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และจะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาให้มีวุฒิ
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ที่ตรงสาขาเท่านั้น 

5.2.10 สาขาวิชาจะต้องจัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอบแข่งขันเข้าท างาน
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษาทุกปี 

5.2.11 สาขาวิชาควรสร้างระบบการติดต่อศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าเข้า
ร่วมประกวด หรือแข่งขันในระดับชาติ 

5.2.12 สาขาวิชาจะต้องส่งเสริมและก าหนดแนวทางให้อาจารย์ประจ าสาขาขอทุนและ
ท าวิจัย ปีละ 1 เรื่องทุกคน  และก าหนดให้อาจารย์ประจ าสาขาท่ีท าวิจัยจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทุก
ครั้ง 
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5.2.13 สาขาวิชาควรก าหนดให้อาจารย์ประจ าสาขาทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียนปีละ 1 
เรื่อง 

5.2.14 สาขาวิชาจะต้องจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ปีละไม่น้อยกว่า 3 โครงการ ในปี
การศึกษา 2555 – 2558 และไม่น้อยกว่า 5 โครงการในปี 2559 เป็นต้นไป 
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ส่วนที่  2 
ส่วนน า 

 
2.1  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มีการเริ่ม
พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ได้ตั้งคณะทํางานสํารวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ผู้สอน วัสดุอุปกรณ์  
อาคารสถานที่ และสื่อการเรียนการสอน  ตลอดถึงความต้องการของชุมชน และในปี พ .ศ. 2548  
มหาวิทยาลัยก็ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์  ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอน
กฎหมาย  ทนายความ  อัยการ  ผู้พิพากษา  ในการพัฒนาหลักสูตรคณะกรรมการฯ  ได้พิจารณาถึงข้อมูล
พ้ืนฐานต่างๆ ที่จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้การดําเนินการตามหลักสูตรประสบผลสําเร็จอย่างมี
คุณภาพได้ เมื่อคณะกรรมการฯ  ได้ยกร่างหลักสูตร แล้วเสร็จ ก็ได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญผู้มี
ความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมายมาช่วยพิจารณาถึงเนื้อหาของหลักสูตร  และได้นําหลักสูตรเสนอ  
สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรเมื่อ พ .ศ. 2550 ในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนขึ้นเป็น  
ครั้งแรก  โดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน  สังคม
ท้องถิ่น และประเทศที่นับวันจะขยายออกไปในระดับนานาชาติ  โดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม และมีความสามารถ ให้คิดเป็น ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ตลอดจนให้นักศึกษามีความ  เอ้ือ
อาทรต่อเพ่ือนมนุษย์และใช้วิชาชีพอย่างมีจริยธรรม  คุณธรรม และเป็นผู้นําด้านเนติธรรมในการร่วมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนรวมในยุคโลกไร้พรมแดน 
         ในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ที่ปรึกษา  
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     ที่ปรึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    ที่ปรึกษา  

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ที่ปรึกษา  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ที่ปรึกษา 
นายวราวุฒิ  หน่อคํา    ที่ปรึกษา 
นายสมฤทธิ์  จันขันธ์           ประธานกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ 

 นายจาตุรนต์  วรรณนวล          กรรมการบริหารสาขาวิชาฯ 
 ผศ.ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช   กรรมการบริหารสาขาวิชาฯ 

นางสาวประภาพร  แสงบุญเรือง          กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาฯ 
นายอัคจร  แม๊ะบ้าน             กรรมการและเลขานุการสาขาวิชาฯ 

 และ ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มีคณาจารย์ประจําสาขาวิชาจํานวน 7 คน  ปัจจุบัน 
มีนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 – 4  จํานวน รวม 107 คน และมีนักศึกษาภาค การศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) ศูนย์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 4 จํานวน 11 คน   
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2.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และเป้าหมาย 
  2.2.1  ปรัชญา 

   ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรมและนําความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม       

  2.2.2  วิสัยทัศน์ 

       ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกฎหมาย มีความเป็นเลิศทั้งทางทฤษฎี
และปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรมและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  
  2.2.3  พันธกิจ   
    สาขาวิชานิติศาสตร์ กําหนดพันธกิจของสาขาวิชา ดังนี้ 
    1. ด้านการจัดการศึกษา 
                     ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพกฎหมาย  มีความเป็นเลิศท้ังทาง
ทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม  ศีลธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

       2. ด้านการวิจัย 
           ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล  

สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  รวมถึงความคิดริเริ่มในการสร้างงาน วิจัย เพ่ือสนองตอบ
ต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบันที่กําหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 

       3. ด้านการบริการวิชาการ 
           ผลิตบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมาย 

ตลอดจนมี จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ   สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ 

       4. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
                     ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกและรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
ทางด้านกฎหมาย  ช่วยปกป้อง พิทักษ์ รักษาสิทธิประโยชน์ของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

       5. ด้านการทํานุบํารุง  ส่งเสริม  และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
           ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านทํานุบํารุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

ไทย  ทั้งท่ีจัดเป็นการภายในมหาวิทยาลัย และท่ีจัดโดยชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย   
 
   2.2.4  นโยบาย 
    1. ดําเนินการเพื่อพัฒนาสาขาวิชาให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรทาง
วิชาการและวิชาชีพกําหนด 
    2. ดําเนินการเพื่อพัฒนาสาขาวิชาตามจุดเน้นของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัย 
    3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนชุมชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายเพื่อให้
ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งต่อไป   
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  2.2.5 เป้าหมายการพัฒนา 
 สาขา วิชานิติศาสตร์ กําหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต  โดยให้มีบุคลากรสายวิชาการ 
จํานวน 10 คน เป็นปริญญาเอก ร้อยละ  50 และมีตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  50 มีบุคลากรสนับสนุน 
จํานวน 2 คน อาจารย์ ร้อยละ  100 ทําวิจัย  มีงานวิจัยที่มีคุณภาพปีละ  10 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
จํานวน 5 เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย  30,000 บาทต่อคน มีหน่วยบริการวิชาการระดับชาติ 
ได้แก่ เนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 1. เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษา จะมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนประกอบกับการเรียนวิชาทาง
นิติศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาเป็นจํานวนมากเพราะความรู้ทางกฎหมายในปัจจุบันเป็นสิ่งที่
จําเป็น ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีแผนที่จะขอรับการสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพ่ิมเติม โดยในปีการศึกษา 
2555 จะขอรับเพิ่มจํานวน 2 คน และมีแผนที่จะรับเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อๆ ไป  
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่สนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษา
เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาและเพ่ิมตําแหน่งทางวิชาการ ขณะนี้ทางสาขาวิชามีผู้ที่มีคุณสมบัติครบตาม
ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจํานวน 3 คน และยังขาดคุณสมบัติจํานวน 1 คน ดังนั้นสาขาวิชาจึงมีแผนที่จะ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังกล่าวไปศึกษาต่อและดําเนินการเพื่อเสนอขอรับตําแหน่งทาง
วิชาการต่อไป ส่วนอาจารย์ที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบ เมื่อมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์แล้วก็จะดําเนินการ
เพ่ือสนับสนุนต่อไป 
 3. ในส่วนของการทําวิจัย ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ทําวิจัยอยู่แล้ว ดังนั้น สาขาวิชาจึงมีแผนที่จะสนับสนุนให้
อาจารย์ขอรับงบประมาณเพ่ือทําวิจัยในทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้อาจารย์ขอรับงบประมาณ
การทําวิจัยจากองค์กรภายนอกด้วย 
 4. สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับการรับรองจากองค์กรทางวิชาชีพ คือ เนติบัณฑิตยสภา และสภา
ทนายความ ดังนั้น จึงต้อง มีการดําเนินการ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เนติบัณฑิตยสภา
และสภาทนายความกําหนดไว้ เพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพต่อไป  
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2.3  โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ 
 สายบังคับบัญชา 
 สายการประสานงาน ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการคณะบริหารคณะ 

คณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

เลขานุการส านักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชา 
นิติศาสตร์ (น.บ.) 
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2.4  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  สาขาวิชานิติศาสตร์  เป็นสาขาที่อยู่ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน จําแนกตามประเภทการจัดการศึกษา  
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร/สาขา 
วันเดือนปี 
ที่ได้รับการ

รับรอง 
1 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 21 ส.ค. 2550 

 

 
2.5  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายสมฤทธิ์  จันขันธ์ น.ม. , น.บ. , กศ.ม. , ศศ.บ.  ประธานสาขาวิชา 
2 นายชาญวิทย์  นูนทะธรรม น.ม. , น.บ.  , ศษ.บ.  กรรมการสาขาวิชา 
3 นายจาตุรนต์  วรรณนวล LL.M. , น.ม. , น.บ.  กรรมการสาขาวิชา 
4 นางสาวประภาพร  แสงบุญเรือง น.ม. , น.บ. กรรมการและ

เลขานุการสาขาวิชา 
5 นายกิตติกร  ทองไหล น.ม. , น.บ. กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ
สาขาวิชา 

 
2.6  นักศึกษา 
ตารางท่ี  2  จํานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 
 

ประเภทนักศึกษา 
ปริญญาตรี 

รวม 
2 ปี 4 ปี 5 ปี 

ภาคปกติ - 107 - 107 
ภาคพิเศษ     
   - กศ.บป. มหาวิทยาลัย - 11 - 11 
   - กศ.บป. ศูนย์ลําพูน - - - - 

รวม - 118 - 118 
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2.7  บุคลากร  

ชื่อ -สกุล ประเภทบุคลากร 
1 มิ.ย. 54 - 31 พ.ค. 55 

วันเข้างาน 
 

วันออกงานหรือ 
ลาศึกษาต่อ 

นับเป็น 

นายสมฤทธิ์   
จันขันธ์ 

ข้าราชการ 1 ต.ค. 2547 - 1 

นายชาญวิทย์   
นูนทะธรรม 

ข้าราชการ 1 พ.ค. 2548 31 ก.ย. 2554 
(ลาออก) 

0 

นายจาตุรนต์ 
วรรณนวล 

ข้าราชการ 24 ส.ค. 2541 - 1 

ผศ.ดร.ปองปรารถน์ 
สุนทรเภสัช 

ข้าราชการ 1 พ.ค. 2554 - 1 

นางสาวประภาพร 
แสงบุญเรือง 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ 

16 พ.ค. 2551 - 1 

นายกิตติกร  ทองไหล อาจารย์ประจําตามสัญญา 1 มิ.ย. 2553 31 พ.ค. 55 
(ลาออก) 

1 

นายอัคจร  แม๊ะบ้าน   อาจารย์ประจําตามสัญญา 1 มิ.ย. 2554 - 1 
รวม   6 

 

หมายเหตุ  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า  
ระยะเวลาการท างาน การนับจ านวนอาจารย์ 

9 – 12  เดือน คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนับได้ 

 

ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรตําแหน่งทางวิชาการ 
 

ประเภทบุคลากร 
จ านวน (คน) 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
รวม 

ข้าราชการ 2 1 - 3 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1 - - 1 
อาจารย์ประจ าตามสัญญา 2 - - 2 
พนักงานราชการ - - - - 

รวม 5 1 - 6 
ร้อยละ 83.33 16.67 - 100 
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ตารางท่ี 4  จํานวนบุคลากร จําแนกตามวุฒิการศึกษาและระดับการศึกษา     

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา  (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

นายสมฤทธิ์   
จันขันธ์ 

น.ม. , น.บ. , กศ.ม. , 
ศศ.บ. 

- / - 1 

นายจาตุรนต์ 
วรรณนวล 

LL.M. , น.ม. , น.บ. - / - 1 

ผศ.ดร.ปองปรารถน์ 
สุนทรเภสัช 

PhD , M.A. , น.บ. ,
ศศ.บ. , นศ.บ. 

- - / 1 

นางสาวประภาพร 
แสงบุญเรือง 

น.ม. , น.บ. - / - 1 

นายกิตติกร  ทองไหล น.ม. , น.บ. - / - 1 
นายอัคจร  แม๊ะบ้าน   น.ม. , น.บ. - / - 1 

รวม - 5 1 6 
ร้อยละ - 83.33 16.67 100 

 
2.8 อาจารย์พิเศษ (ไม่มีสัญญาจ้าง) 

ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน 
ระดับการศึกษา   

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

นายอนันต์  ยอดเพชร 
 

น.บ.ท. , น.ม. ,น.บ.   
(ตําแหน่ง 
ผู้พิพากษา) 
 

- กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง  
1 , 2 
- กฎหมายภาษีอากร 

- / - 

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

- การว่าความและ    
ศาลจําลอง 

- / - 

ร.ต.อ.สัญญา  บุญภา    น.บ.ท. , น.บ.   
 

- กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
1 , 2 
- กฎหมายลักษณะ
ประกันภัย 

/ - - 

นายพรณรงค์         
บวรชัยธรรม 

น.บ.ท. , น.บ.   
(นิติกร) 

- กฎหมายลักษณะ
ประกันด้วยบุคคล   
และทรัพย์ 
- กฎหมายลักษณะ 
ตั๋วเงิน 
 

/ - - 
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ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน 
ระดับการศึกษา   

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

นายณัฐคุณ   
วงศ์วีระพันธุ์    

ร.ม. , น.บ.  กฎหมายที่ดิน - / - 

รวม 2 3 - 
 

2.9  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 

ตารางท่ี 5 จํานวนงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ  2553 และ  2554 จําแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2553 ปีงบประมาณ 2554 เพิ่ม/ลด 
เงินงบประมาณ  80,550 81,200 650 
เงินนอกงบประมาณ     
  -  เงิน กศ.บป. 43,500 35,000 -8,500 
  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน - - - 
  -  เงิน กศ.บศ - - - 

รวมทั้งหมด 124,050 - -7,850 
(เงินงบประมาณ  คือ เงินงบประมาณแผ่นดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา) 

 
ตารางท่ี 6 จํานวนงบประมาณทั้งหมด ปีงบประมาณ 2554 แยกตามประเภท และหมวดรายจ่าย 
หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ เงิน กศ.บป. กศ.บป. (ล าพูน) เงิน กศ.บศ. รวม 
งบบุคลากร 81,200 35,000 - - 116,200 
งบดําเนินงาน - - - - - 
งบลงทุน - - - - - 
งบอุดหนุน 10,000 - - - 10,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - - 

รวม 91,200 - - - 126,200 
 
 
2.10 ข้อมูลบัณฑิต  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) 
  ในปี พ.ศ.2554  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ สําเร็จการศึกษาท้ังหมด 33 คน 
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2.11  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 
การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 
ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

1. สาขาวิชาควรปรับแผนที่
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดของแผน 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแผน
กลยุทธ์ ควรเลือกทําเฉพาะ
ส่วนที่เป็นภารกิจหลักและ
สาขาวิชาสามารถทําได้ 

1. สาขาวิชาได้ปรับแผนที่ยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องกับรายละเอียดของแผน 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ 
และมีการดําเนินงานเฉพาะส่วนที่เป็น
ภารกิจหลักและสาขาวิชาสามารถทําได้ 
  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

2. สาขาวิชาควรนําผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการปี 2553 มาประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์สาขาวิชา เพื่อให้
ทราบข้อมูลผลการดําเนินงาน
ในรอบปี และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและจัดทําแผนใน
ปีต่อไป 

2. สาขาวิชามีการนําผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2553 มา
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์สาขาวิชา เพื่อให้ทราบข้อมูล
ผลการดําเนินงานในรอบปี และเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการปี 2554  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

3. สาขาวิชาควรจัดระบบ
เอกสารหลักฐานให้สามารถ
สืบค้นได้โดยง่าย 
 

3. สาขาวิชาได้จัดระบบเอกสารหลักฐาน
ให้สามารถสืบค้นได้โดยง่าย โดยมีการ
จัดเก็บทั้งในรูปแบบเป็นเอกสาร 
ไฟล์ข้อมูลและในเว็ปไซต์สาขาวิชา 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

4. สาขาวิชาควรมีการบันทึก
การประชุมให้ละเอียด 
 

4. สาขาวิชาได้จัดทําบันทึกการประชุม
อย่างละเอียดมากขึ้น โดยมีรายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 ครั้ง ใน
ปี 2554  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

5. สาขาวิชาควรกําหนดตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์
ตัวชี้วัดในข้อกําหนดการ
ประเมินผลโครงการของกอง
นโยบายและแผน  

5. สาขาวิชาได้กําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดในข้อกําหนดการ
ประเมินผลโครงการของกองนโยบายและ
แผน ได้แก่ ความพึงพอใจ เป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 การนําไปใช้ประโยชน์ 
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และ
ความรู้ความเข้าใจของการเข้าร่วม
กิจกรรม เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

6. สาขาวิชาควรกําหนดตัวชี้วัด
และเป้าหมายของโครงการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงผล
ของการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาเมื่อผ่าน
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้ชัดเจน 

6. สาขาวิชาได้กําหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงผลของการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษาเมื่อผ่านกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้ชัดเจน
มากขึ้น เช่น ตัวชี้วัดเป็นจํานวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีเป้าหมายร้อยละ 80 
ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด , ความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
เป้าหมายร้อยละ 80  และประโยชน์ที่
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมาย
ร้อยละ 80 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

7. สาขาวิชาควรจัดทําสรุป
โครงการทุกโครงการที่จัดทําใน
แผน 

7. สาขาวิชามีการจัดทําสรุปโครงการทุก
โครงการที่จัดทําในแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2554 ทั้ง 12 โครงการ 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

8. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้
นักศึกษาร่วมกิจกรรมนักศึกษา
เพ่ือให้มีคุณสมบัติการเป็น
บัณฑิต  

8. สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือให้มีคุณสมบัติการ
เป็นบัณฑิต เช่น โครงการนักศึกษาอาสา
บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ของคณะ  
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้
นักศึกษามีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ของคณะ และกิจกรรมที่พัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ที่
จัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ
องค์กรทางวิชาชีพ คือ สํานักอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมกับ
ศาลยุติธรรม  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

9. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้จัดทําโครงการ
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

9. สาขาวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาเป็น
ผู้จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนานักศึกษา เช่น 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ , โครงการ
อาสาบําเพ็ญประโยชน์ , โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพแก่
นักศึกษาสาขาวิชา  และโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชา
นิติศาสตร์  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

10. สาขาวิชาควรกําหนดแผน
ดําเนินงานสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีสอดคล้องกับคณะ
เมื่อดําเนินการและประเมินผล
การดําเนินการตามแผนแล้ว 
ควรนําผลการประเมินมาทํา
แผนการปรับปรุงตามที่ระบุใน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

10. สาขาวิชาได้กําหนดแผนดําเนินงาน
ของสาขาวิชาเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสอดคล้อง
กับคณะ เมื่อดําเนินการและประเมินผล
การดําเนินการตามแผนแล้ว ได้มีการนํา
ผลการประเมินมาทําแผนการปรับปรุง
ตามท่ีระบุในเกณฑ์มาตรฐาน โดยในปี 
2554 สาขาวิชามีจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบัน จํานวนเฉลี่ย 
26,666.67 บาทต่อคน (มากกว่าเกณฑ์
เฉพาะทีส่ถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กําหนดไว้ คือ 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน) 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

11. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้
อาจารย์ในสาขาวิชาทํา
ผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

11. อาจารย์ในสาขาวิชาทําผลงานวิจัย
โดยได้รับทุนจากภายนอก 1 เรื่อง และ
ทุนจากคณะ 1 เรื่อง และมีการนํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 3 เรื่อง 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

12. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้
อาจารย์ในสาขาวิชาทํา
ผลงานวิจัยและนําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

12. อาจารย์ในสาขาวิชาทําผลงานวิจัย
และนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานภายนอก จํานวน 1 เรื่อง 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

13. สาขาวิชาควรส่งเสริมให้
อาจารย์ในสาขาวิชาทําผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

13. สาขาวิชาได้ส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ โดยได้ให้อาจารย์ใน
สาขาเข้าร่วมอบรมความรู้และเข้าร่วม
โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการทําวิจัย
และการจัดทําผลงานทางวิชาการท่ี
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการประเมินปีที่ผ่านแล้ว 

การด าเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ 

ผู้ก ากับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน 

14. สาขาวิชาควรมีการจัดการ
เรียนการสอนที่นําการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน 
ควรมีการเผยแพร่และประเมิน 
ผลกิจกรรมการบูรณาการ
ดังกล่าวแล้วนําผลที่ได้ไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ครั้งต่อไป 
 

14. สาขาวิชาได้มีการประชุมกําหนด
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่นํา
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน เพ่ือ
เตรียมการจัดให้มีรายวิชาที่สามารถ 
บูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนต่อไป 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

15. สาขาวิชาควรมีส่วนร่วม
ในอัตลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

15. สาขาวิชาได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ตลอดจนส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษา
ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย  
 

สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ส่วนที่ 3 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของโครงการ 

    ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  :   ผลผลิต  
การคิดรอบป ี  :   ปีงบประมาณ 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของโครงการทั้งหมด 

2. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการทั้งหมด 

3. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด 

4. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของโครงการทั้งหมด 

5. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จทุกโครงการ และมีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้
ความส าเร็จของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

ข้อ 1  
มีการด าเนินการ 

ข้อ 2  
มีการด าเนินการ 

ข้อ 3  
มีการด าเนินการ 

ข้อ 4  
มีการด าเนินการ 

ข้อ 5  
 
ผลการด าเนินงาน 
 สาขาวิชานิติศาสตร์มโีครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ จ านวน 12
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสาขาวิชามกีารด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จจ านวน 12 โครงการ และมีโครงการ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ จ านวน 12 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100 ของโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

โครงการ ตัวบ่งช้ีของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ี หมายเหตุ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ  

1. วิจัยพัฒนาการเรียนการ
สอนกฎหมาย 
 

1. ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน
กฎหมาย 

   



หน้า  | 18 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

โครงการ ตัวบ่งช้ีของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ี หมายเหตุ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ  

 2. รายงานการวิจัยพัฒนาการเรียน
การสอนกฎหมาย 2 เรื่อง 

2. พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 80 

   

3. จัดบริการแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. จ านวนผู้รับบริการร้อยละ 80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ประโยชน์ที่ได้จากการรับบริการ
ระดับมากข้ึนไป ร้อยละ 80 

   

4. แข่งขันกีฬาและ
นันทนาการนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมระดับมากข้ึนไป   
ร้อยละ 80 

   

5. ศึกษาดูงานนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่
อบรม ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 80 
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โครงการ ตัวบ่งช้ีของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ี หมายเหตุ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ  

6. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และบุคลิกภาพแก่นักศึกษา 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่
อบรม ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 80 

   

7. อบรมให้ความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้าน
กฎหมายแก่ผู้น าชุมชน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่
อบรม ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 80 

   

8. ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่
อบรม ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 80 

   

9. ศึกษาดูงานด้านการ
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการ
ภายในประเทศของบุคลากร
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ความพึงพอใจระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่
อบรม ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
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โครงการ ตัวบ่งช้ีของโครงการ 
ผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ี หมายเหตุ 
บรรลุ  ไม่บรรลุ  

ร้อยละ 80 
10. ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

รายงาน SAR สาขาวิชานิติศาสตร์
จ านวน 1 เล่ม 

   

11. ศึกษาดูงานของนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค 
กศ.บป. 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่
อบรม ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 80 

   

12. วันรพี 1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 
80 
2. ระดับความพึงพอใจระดับมาก
ขึ้นไป ร้อยละ 80 
3. ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่
อบรม ระดับมากขึ้นไป ร้อยละ 80 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม ระดับมากขึ้นไป  
ร้อยละ 80 

   

 
วิธีการค านวณ 

จ านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 
X   100 

จ านวนโครงการทั้งหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ 
 

12 
X   100 = ร้อยละ 100 

12 
 

เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผลการด าเนินการในเกณฑ์ข้อ 5 ได้ 5 คะแนน 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

3 ข้อ 5 ข้อ ✓ 5 
 
รายการหลักฐาน 
1-1-1 รายงานการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนกฎหมาย 2 เรื่อง  
1-1-2 รายงานสรุปโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-3 รายงานสรุปโครงการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-4 รายงานสรุปแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-5 รายงานสรุปโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-6 รายงานสรุปโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-7 รายงานสรุปโครงการอบรมให้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านกฎหมายแก่ผู้น าชุมชน 
1-1-8 รายงานสรุปโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-9 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภายในประเทศของ

บุคลากรสาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-10 รายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2554 (SAR) สาขาวิชานิติศาสตร์ 
1-1-11 รายงานสรุปผลโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาค กศ.บป. 
1-1-12 รายงานสรุปผลโครงการวันรพี 
1-1-13 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 สารสนเทศเพื่อการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งชี ้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ  

1. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2. มีเว็ปไซตข์องสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย 
3. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา  และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 
4. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา  และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5. มีเว็ปไซต์ของสาขาวิชา  และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 

การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 2 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 3  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 4  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 5  

 
ผลการด าเนินงาน 
 สาขาวิชานิติศาสตร์  มีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ข้อ 5 ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการ
ประกันคุณภาพ ทางเว็ปไซต์ของสาขาวิชา http://www.human.lpru.ac.th/law/ (2-5-1) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน   
- ข้อมูลอาจารย์ ประกอบด้วยข้อมูลประวัติการศึกษา ผลงานวิชาการ  
- ข้อมูลหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
- ข้อมูลรายละเอียดในรายวิชาที่เปิดสอนในแผนการเรียน (มคอ.3และมคอ.5) 
2) ข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย  
- ข้อมูลรายละเอียดของงานวิจัย ประกอบด้วยข้อมูลอาจารย์ที่ท าวิจัย 
- ข้อมูลของแหล่งงบประมาณ ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย  
3) ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ  
- ข้อมูลกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมของสาขาวิชา  ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณ ลักษณะงานใน

การบริการวิชาการ และโครงการบริการวิชาการ 
- ข้อมูลการบูรณาการการบริการวิชาการ ประกอบด้วยข้อมูลการบูรณาการวิชาการกับการเรียน

การสอนในรายวิชาต่างๆ ในสาขาวิชา 
4) ข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการ  
- ข้อมูลงบประมาณของสาขาวิชา ประกอบด้วยข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการท ากิจกรรม

ต่างๆ  

http://www.human.lpru.ac.th/law/
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- ข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชา  ประกอบด้วยข้อมูลห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์
สนับสนุนการเรียนการสอน 

5) ข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ  
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2553  
- เกณฑ์ตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ข้อ 5 ข้อ 5   5 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
2-5-1 เอกสาร Print out เว็บไซต์ของสาขาวิชาด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ 
           วิชาการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบป ี  :   ปีงบประมาณ 
เกณฑ์การประเมิน  :  โดยการแปลงร้อยละการเบิกจ่ายเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

       ร้อยละการเบิกจ่ายที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 95   
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2554 จ านวน 126,200.00 บาท 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จ านวน  12 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งสาขาวิชาได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการจ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น จ านวน  111,049.00 บาท มี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

เบิกจ่าย เหลือจ่าย 
1. วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน
กฎหมาย 

10,000.00 0.00 10.000.00 

2. พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

4,100.00 2,588.00 1,512.00 

3. จัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

5,000.00 4,920.00 80.00 

4. แข่งขันกีฬาและนันทนาการนักศึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

5,000.00 5,000.00 0.00 

5. ศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

7,000.00 7,000.00 0.00 

6. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ
บุคลิกภาพแก่นักศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

10,000.00 10,000.00 0.00 

7. อบรมให้ความรู้และประสบการณ์
ทางด้านกฎหมายแก่ผู้น าชุมชน 

15,000.00 15,000.00 0.00 

8. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์ 

5,400.00 5,325.00 75.00 

9. ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานการ
บริหารจัดการภายในประเทศของ
บุคลากรสาขาวิชานิติศาสตร์ 

15,000.00 11,520.00 3,480.00 

10. ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

12,000.00 11,996.00 4.00 

11. ศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์ ภาค กศ.บป. 

35,000.00 35,000.00 0.00 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ผลการด าเนินงาน 

เบิกจ่าย เหลือจ่าย 
12. วันรพี 2,700.00 2,700.00 0.00 

รวม 126,200.00 111,049.00 15,151.00 
 
วิธีการค านวณ   
 

1. ร้อยละการเบิกจ่าย     =       
 

111,049.00 
X   100 = ร้อยละ 87.99 

126,200.00 
 
2. การคิดคะแนน น าร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95) 
 
        คะแนนที่ได้       = 

 
87.99 

X   5 = 4.63 คะแนน 
95 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 87.99 ✕ 4.63 

 
รายการหลักฐาน 
3-1-1 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
3-1-2 สรุปร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   งบประมาณที่เบิกจ่าย   
X 100 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

   ร้อยละการเบิกจ่าย   
X 5 

95 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ีที ่4 ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายใน 
ชนิดตัวบ่งชี ้   :   ผลผลิต 
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา 
2. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขา ทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน  และตามก าหนดใน

รอบ 3 เดือน  
3. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขา ทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน  และตามก าหนดใน

รอบ 3 และ 6 เดือน 
4. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขา ทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน  และตามก าหนดใน

รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
  5. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขา ทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน  และตามก าหนดใน
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

ข้อ 1  
มีการด าเนินการ 

ข้อ 2 
มีการด าเนินการ 

ข้อ 3  
มีการด าเนินการ 

ข้อ 4  
มีการด าเนินการ 

ข้อ 5  
 

ผลการด าเนินงาน 
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 โดยได้รายงานข้อมูลการประกัน

คุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี้อย่างครบถ้วน จ านวน 2 ครั้ง  (4-1-1-2)  
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ข้อ 5 
 

ข้อ 5 
 

 5  

 
รายการหลักฐาน 
4-1-1 รายงานผลการติดตามตัวบ่งชี้ของสาขาวิชา 
4-1-2 รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  :   ผลผลิต 
การคิดรอบป ี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน   

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 
 

ผลการด าเนินงาน  
คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
  

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 

.............คะแนน N/A N/A N/A 
 
รายการหลักฐาน 
5-1-1 รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณะกรรมการ  

ประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2554 
5-1-2 รายงานการประเมินตนเอง (ฉบับหลังรับการประเมิน) ประจ าปีการศึกษา 2554 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6 การพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี ้   :   กระบวนการ  
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ    

1. สาขาวิชามีการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ  
อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. สาขาวิชามีการแต่งตั้ง อาจารย์ ประจ าหลักสูตรและมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิดภาคการศึกษา 
4. สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (กรณีหลักสูตร 

ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม ก ากับ ให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน เอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก  และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

5. น าผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานหลักสูตร (กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม ก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สาขาวิชามีการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
สาขาวิชาได้ มีการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ  

อุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ( 6-1-1) โดย มีการด าเนินงานให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตลอดระเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
โดยมีการรายการด าเนินงานครอบคลุม 4 ประเด็น (6-1- 2) ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตร, ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน  2) การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 3) ความต้องการของ
ตลาดแรงงานสังคม 4) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามรายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร (สมอ.07)  
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 สาขาวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 

สาขาวิชา ได้มีการแต่งตั้ง อาจารย์ ประจ าหลักสูตรและมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  (6-2-1) โดยมีการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร (6-2-2) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนเปิดและหลังปิดภาค

การศึกษา 
สาขาวิชามีการประชุม อาจารย์ ประจ าหลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา ครั้งที่ 1/2554  เพ่ือจัด

อาจารย์ผู้สอน และวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2554 (6-3-1) ครั้งที่ 2/2554  เพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบการด าเนินงานรอบ 3 เดือน (6-3-2) ครั้งที่ 3/2554  เพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน (6-3-3) ครั้งที่ 4/2554  เพ่ือติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานรอบ 9 เดือน (6-3-4) และ
ประชุมอาจารย์ ประจ าหลักสูตร หลังปิดภาคการศึกษาครั้งที่ 5/2554 เพื่อประเมินผลการด าเนินงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (6-3-5)  

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสูตรตามตัวช้ีวัดที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร (กรณีหลักสูตร  ที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้อง
ควบคุม ก ากับ ให้การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ใน เอกสารหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 
ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร) 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์ (6-4-1) ท าหน้าที่ควบคุมให้หลักสูตร
เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
เวลาที่ก าหนดอย่างชัดเจน (6-4-2) และมีการประเมินผลหลักสูตร (6-4-3) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานหลักสูตร (กรณี

หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม ก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร) 

สาขาวิชาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (6-5-1) และมีการ น า
ผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงการด าเนินงานหลักสูตร (6-5-2) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ  

 
5 ข้อ  

 
 5  

 
รายการหลักฐาน 
6-1-1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
6-1-2 สมอ.07 
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6-2-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์ 
           (น.บ.)) 
6-2-2  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  (มคอ. 7)  
6-3-1  รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2554 
6-3-2  รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2554 
6-3-3 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2554 
6-3-4 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4/2554 
6-3-5 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2554 
6-4-1 สมอ. 07 
6-4-2 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ครั้งที่ 1-5/2554 
6-4-3   สรุปผลการประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2550 
6-5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
6-5-2   เอกสารขั้นตอนการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร/ร่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7 การพัฒนาคณาจารย์ 
ชนิดตัวบ่งชี ้  :   ปัจจัยน าเข้า  
การคิดรอบป ี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2  5  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3  6  
รองศาสตราจารย์ 3 5 8  

ศาสตราจารย์ 6 8 10 
 
วิธีการค านวณ  

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า  
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชา จ านวน 6 คน รายละเอียด
ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 5 คน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล วันที่เริ่มงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ หมายเหตุ 

 อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
1. นายสมฤทธิ์ จันขันธ์ 1 ต.ค. 2547      

2. นายจาตุรนต์ วรรณนวล 24 ส.ค. 41      
3. นส.ประภาพร แสงบุญเรือง 16 พ.ค. 51      
4. นายกิติกร ทองไหล 1 มิ.ย. 53      
5. นายอัคจร แม๊ะบ้าน 1 มิ.ย. 54      
 
ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าสาขาวิชาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 1 คน ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล วันที่เริ่มงาน 
ต าแหน่งทางวิชาการ หมายเหตุ 

 อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
1. นางปองปรารถน์ สุนทรเภสัช 1 พ.ค. 2554      
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การคิดค่าน้ าหนัก 
วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
จ านวน
(คน) 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ าหนัก 

จ านวน
(คน) 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ าหนัก 

จ านวน
(คน) 

ค่า
น้ าหนัก 

ผลรวม
ค่า

น้ าหนัก 

อาจารย์ - - - 5 2 10 - - - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - - - 1 6 6 
รองศาสตราจารย์ - - - - - - - - - 
ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - 

รวม - - - 5 2 10 1 6 6 
รวมผลถ่วงน้ าหนัก 16 

 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 
 
 
 
การคิดคะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน  
 

2.67 
x 5  =  2.23  คะแนน 

6 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
3.00 คะแนน 2.67 คะแนน ✕ 2.23   

 
รายการหลักฐาน 
7-1-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าสาขาทั้งหมด ปีการศึกษา 2554 ที่ปรากฏใน สมอ. 07 
7-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช 

16 
=  2.67 

6 
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ตัวบ่งช้ีที ่8 การจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี ้   :   กระบวนการ  
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      
(ใช้ข้อมูลการส่งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

3. มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 

4. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ โดยผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

5. มีรายวิชาที่ มีการจัดการเรียนรู้ ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

6. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  
 
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     สาขาวิชาได้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

(8-1-1) และมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (8-1-2)  
สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีรายวิชาที่มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้  
1) วิชาเอกเทศสัญญา 1 (8-1-3) 
ได้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
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2) วิชากฎหมายปกครอง 2 (8-1-4) 
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน 
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
3) วิชานิติปรัชญา (8-1-5) 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
ฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้เรียน 
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลายและต่อเนื่อง 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์

ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ใช้ข้อมูลการส่งเอกสารจากกองบริการการศึกษา) 

สาขาวิชานิติศาสตร์มี รายละเอียดของรายวิชา ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2554 จ านวน 19 
รายวิชา (8-2-1) และภาคเรียนที่ 2/2554 จ านวน 21 วิชา  (8-2-2)  และรายละเอียดของรายวิชา       
ประสบการณ์ภาคสนาม (8-2-3) ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
สาขาวิชานิติศาสตร์มีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย ได้แก่ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย (8-3-1) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีรายวิชา ที่มีการจัดการเรียนรู้ โดย ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ

วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ความช านาญในทักษะที่สามารถ

น าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีรายวิชา ที่มีการจัดการเรียนรู้ โดย ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน  โดยเชิญเป็น
อาจารย์พิเศษ ( 8-4-1) สอนในรายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 (8-4-2) กฎหมายภาษีอากร      
(8-4-3) กฎหมายที่ดิน (8-4-4) กฎหมายลักษณะประกันภัย (8-4-5) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2    
(8-4-6)  

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีรายวิชาที่ มีการจัดการเรียนรู้ ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
สาขาวิชานิติศาสตร์ ไมมี่รายวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้ ที่ พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ

จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูต้ามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา 

สาขาวิชามีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
การเรียนรูต้ามผลการประเมินรายวิชา  (8-6-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ  

 
4 ข้อ  3 

 
รายการหลักฐาน 
8-1-1  คู่มือเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
8-1-2    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น  
           ส าคัญ ภาคเรยีนท่ี 1/2554 และ 2/2554 
8-1-3  มคอ. 3 รายวิชาเอกเทศสัญญา 1 
8-1-4  มคอ. 3 รายวิชากฎหมายปกครอง 2 
8-1-5  มคอ. 3 รายวิชานิติปรัชญา 
8-2-1  มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 1/2554 
8-2-2   มคอ. 3 ภาคเรียนที่ 2/2554 
8-2-3  มคอ. 4 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางกฎหมาย 
8-3-1  มคอ. 3 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
8-4-1 หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ หนังสือตอบรับและค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ   
8-4-2  มคอ. 3 รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
8-4-3  มคอ. 3 รายวิชากฎหมายภาษีอากร  
8-4-4 มคอ. 3 รายวิชากฎหมายที่ดิน  
8-4-5 มคอ. 3 รายวิชากฎหมายลักษณะประกันภัย  
8-4-6 มคอ. 3 รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  
8-6-1   มคอ. 5 และ มคอ. 3 รายวิชาที่มีการน าผลจาก มคอ. 5 มาปรับปรุง มคอ. 3 ในภาคการศึกษาถัดไป 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ีที ่9 การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดตัวบ่งชี ้  :   กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 
 1. มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการน าผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
4. สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ หรือน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสาขาวิชา หรือ ที่ประชุมระหว่างคณะ หรือที่ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

5. สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา หรือส่งนักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

(9-1-1)  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
มีการน าผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  (9-2-1) 

มาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยปรับผังการเรียน (9-2-2) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการน าผลจากข้อ 1 มาจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ของหลักสูตร 
มีการน าผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  มาจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  โดยจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ (9-3-1) 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 สาขาวิชามีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม ระหว่างสาขาวิชา หรือ ที่ประชุม ระหว่างคณะ 
หรือที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติ หรือนานาชาติ 

สาขาวิชาส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยส านักอบรมกฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมกับศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2554 (9-4-1) และกิจกรรมการแข่งขันโต้แย้ง
ปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการ ณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ จัดโดยส านักวิชานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2554 (9-4-2) 

 
เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 สาขาวิชามีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

นักศึกษา หรือส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
สาขาวิชา นิติศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์      

(9-5-1) และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (9-5-2) ซ่ึง
จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 

 
5 ข้อ  5 

 
รายการหลักฐาน 
9-1-1  รายงานการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ 
9-2-1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หลักสูตร  

นิติศาสตร์  
9-2-2   แผนการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ในช่วง ๔ ปีการศึกษา 
9-3-1  สรุปผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์  
9-4-1  หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและเกียรติบัตร  
9-4-2  หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณ  
9-5-1  สรุปผลโครงการนักศึกษาอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 13 และ 20 กรกฎาคม 2554 
9-5-2    สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม    
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ตัวบ่งช้ีที ่10 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้  :   ผลผลิต  
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มหาวิทยาลัยและคณะ  
ต้องการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
 2. สาขาวิชามี โครงการหรือมีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ทีร่ะบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน 
 3. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 2 
 4. มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุกโครงการ 

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้า น
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ   
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่
มหาวิทยาลัยและคณะ ต้องการส่งเสริมให้แก่นักศึกษา ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง 

สาขาวิชานิติศาสตร์มีการถ่ายทอด โดยการจัดประชุมอาจารย์ประจ าสาขา และ นักศึกษา รวมถึง
การ เผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาของคณะฯ “การบ าเพ็ญประโยชน์” ผ่าน     
เว็ปไซต์ของสาขา (10-1-1) มีประกาศเรื่อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา   
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2553 (10-1-2) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง เรื่อง ก าหนดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 (10-1-3) และประกาศคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง  แนวทางส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  ลงวันที่ 19 
กันยายน 2554 (10-1-4) 
 
 
 



หน้า  | 39 
 

รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สาขาวิชามี โครงการหรือมีส่วนร่วมใน กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ ที่ระบุตัวบ่งช้ีและ     
เป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจน 

สาขาวิชา นิติศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์      
(10-2-1) และโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (10-2-2) 
ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 
 เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 2 
 สาขาวิชา มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม    
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 2 (10-3-1-2) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของทุก
โครงการ 

1) โครงการนักศึกษาอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ วันที่ 13 และ 20 กรกฎาคม 2554 ก าหนดให้
สาขาวิชา ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชา
นิติศาสตร์มีจ านวนทั้งหมด 44 คน และเข้าร่วมจ านวน 44 คน ถือว่าบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 (10-2-1) 

2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555 ได้ก าหนดให้นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมจ านวน 8 คน และนักศึกษาเข้าร่วม    
8 คน ถือว่าบรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 (10-2-2)  
 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

- 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ 

 
4 ข้อ 

 
 4 

 
รายการหลักฐาน 
10-1-1 เว็ปไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ 
10-1-2  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง คุณลักษณะอันพึง  
           ประสงค์ด้านคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษา ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 
10-1-3  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง ก าหนดพฤติกรรม 
            อันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจรยิธรรมของนักศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
            มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 
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10-1-4  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง แนวทางส่งเสริม 
            พฤตกิรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมส าหรบันกัศึกษาคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
            มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 
10-2-1  สรุปผลโครงการนักศึกษาอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 13 และ 20 กรกฎาคม 2554 
10-2-2  สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที่ 29  
           กุมภาพันธ์ 2555 
10-3-1  สรุปผลโครงการนักศึกษาอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันที่ 13 และ 20 กรกฎาคม 2554 
10-3-2  สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักศึกษามีจิตบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที่ 29  
           กุมภาพันธ์ 2555 
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ตัวบ่งช้ีที่ 11 ร้อยละของบัณฑิตที่เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานท า 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   ผลผลิต  
การคิดรอบป ี :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการค านวณ 

จ านวนบัณฑิตท่ีกรอกข้อมูล 
x 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน  จ านวน 33 คน  
 2. สาขาวิชานิติศาสตร์ มี บัณฑิตที่กรอกข้อมูลภาวะของการมีงานท า  จ านวน 33 คน 
 
 การค านวณ 

33 
x 100 = ร้อยละ 100 

33 
  
 การคิดคะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

100 
x 5 = 5 คะแนน 

100 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 5  

 
 
รายการหลักฐาน 
11-1-1 ฐานข้อมูลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต http://lprumis.lpru.ac.th/End/ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 12  บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  ผลผลิต  
การคิดรอบป ี :    ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีการค านวณ 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
x 100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  
 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  33 คน มีผู้ตอบแบบ
ส ารวจ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียด ดังนี้ 

- สาขาวิชามีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ   จ านวน  ...33....คน (12-1-1) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ     จ านวน   ....33...คน (12-1-2) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า    จ านวน   ....4.... คน (12-1-3) 
    หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
    (ไม่นับรวม บัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา    จ านวน  ...11.....คน (12-1-4) 
    หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   
 - สาขาวิชามีบัณฑิตที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา   จ านวน  ....1....  คน (12-1-5) 
 - สาขาวิชามีบัณฑิตผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร           จ านวน ....0...  คน (12-1-6) 
  
 ดังนั้น สาขาวิชานิติศาสตรมี์บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  

4 
x 100 =  ร้อยละ 19.05 

33 – (11+1+0) 
  
 การคิดคะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

. 19.05 
x 5 =  0.95 คะแนน  

100 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 19.05 ✕ 0.95  

 
รายการหลักฐาน 
12-1-1 เว็ปไซต์การส ารวจภาวะการมีงานท า  http : lprumis.lpru.ac.th/End  
12-1-2 แบบส ารวจภาวะการมีงานท า 
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ตัวบ่งช้ีที ่13 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
      แห่งชาติ  

ชนิดตัวบ่งชี ้ :   ผลผลิต  
การคิดรอบป ี :   ปีการศึกษา 
 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา  2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 33 คน มี
ผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
  

จ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา (คน) 

บัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 
(อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จการศึกษา) 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้
จากการประเมินบัณฑิต 

ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม 

33 - 33 9 - 9 41.79 - 41.79 

 
 การคิดคะแนน 
 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 27.27 ✓ 4.64 

 
รายการหลักฐาน 
13-1-1  รายงานผลส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชา 
            นติศิาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 
 
 
 
 

41.79 
= 4.64 คะแนน  

9 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 15  กลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดตัวบ่งชี ้ :   กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน 
 2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และ กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง 
 5. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 6. มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง
ความต้องการของนักศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาทุกหมู่เรียน 

สาขาวิชาได้มี การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทุกหมู่เรียน ( 15-1-1) เพ่ือให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน โดยที่นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตาราง
กิจกรรม Home Roomได้ (15-1-2)  โดยค าปรึกษาในด้านต่างๆได้ อาทิ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมและ
การพัฒนานักศึกษา ด้านสภาพความเป็นอยู่และการปรับตัว ด้านระเบียบวินัย ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เป็นต้น  และอาจารย์ที่ปรึกษาสรุปแบบการติดตามการให้ค าปรึกษาและการ
ช่วยเหลือรายงานเสนอมหาวิทยาลัย (15-1-3)  
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า 2 
ช่องทาง 

สาขาวิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  โดยมีช่องทางที่นักศึกษา
สามารถรู้ข่าวสารและข้อมูลของสาขาวิชา ผ่านทางเว็บไซต์ (15-2-1) และ Face Book (15-2-2) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 
โครงการ และ กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ 

สาขาวิชาได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ และกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพ  โดยน านักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยส านักอบรมกฎหมายแห่ง  
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เนติบัณฑิตยสภา ร่วมกับศาลยุติธรรม เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2554 (15-3-1) กิจกรรมการแข่งขันโต้แย้งปัญหา
ทางกฎหมายโดยการแถลงการ ณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ จัดโดยส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2554 (15-3-2) โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ( 15-3-3) 
และโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ (15-3-4)   

 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่น้อยกว่า 
2 ช่องทาง 

สาขาวิชามีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  โดยมีช่องทางที่ศิษย์เก่า  
สามารถรู้ข่าวสารและข้อมูลของสาขาวิชา ผ่านทางเว็บไซต์ (15-4-1) และ Face Book (15-4-2) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
          สาขาวชิา มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ (15-5-1) ดังนี้ 
 1) ความพึงพอใจต่อการบริการด้านงานแนะแนวและการให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับ 4.08  
           2) ความพึงพอใจต่อการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ 4.06 
 3) ความพึงพอใจต่อ กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ  และกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ 4.04 
 ความพึงพอใจต่อการจัดบริการโดยภาพรวม อยู่ในระดับ 4.06  
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  6 มีการน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
           ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวชิา ไดน้ าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการมาพิจารณาโดย
มีมติเห็นชอบให้พัฒนาการ จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา  โดยให้อาจารย์ในสาขาวิชาร่วมกัน
ด าเนินการสืบค้นข้อมูลข่าวสารทั้ง ทางวิชาการ  การแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  เช่น แหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ที่หลากหลาย
เพ่ิมข้ึน แล้วน าไปเผยแพร่ผ่านทาง เว็ปไซต์ของสาขาวิชา (15-6-1) เพ่ือเป็นช่องทางในการเข้าถึงนักศึกษาได้
สะดวกมากขึ้น  
 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชายังมีมติให้น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ  และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพ ในปี 2554 
ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปี 2555 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
5 ข้อ 

 
6 ข้อ ✓ 5  
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รายการหลักฐาน 
15-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
15-1-2 ตารางกิจกรรม Home Room 
15-1-3 บันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (online) 
15-2-1 เว็บไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีการบริการข่าวสาร 
15-2-2 Face Book 
15-3-1  หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและเกียรติบัตร 
15-3-2  หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน เกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณ 
15-3-3  สรุปผลโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
15-3-4  สรุปผลโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
15-4-1  เว็บไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีการบริการข่าวสาร 
15-4-2  Face Book 
15-5-1  รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 3 ด้านแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ 
           สังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง 
15-6-1  เว็ปไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ 
15-6-2  รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2554  
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ตัวบ่งช้ีที ่ 16  กลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี้        :   กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 
 1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการ น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทส าหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ที่ด าเนินการโดยสาขาวิชาอ่ืน ในคณะหรือนอกคณะ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อ 2 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
          นกัศึกษาสาขาวชิานติศิาสตร์ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (16-6-1) 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ  2 นักศึกษาที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการ น าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทส าหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
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นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่ผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการ น าความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์     
(16-6-1) โครงการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ( 16-6-2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพแก่
นักศึกษาสาขาวิชา (16-6-3) และ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ (16-6-4) 

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

ล าดับที่ 
รายละเอียดกิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม วัน เดือน ปี 

1 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 

10-12 ธ.ค.2554 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

2 โครงการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 20 ก.ค.2554 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

3 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และบุคลิกภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชา 

13 ก.ค.2554 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

4 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ 

13 ก.ค.2554 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในข้อ 2 ที่ด าเนินการโดยสาขาวิชาอื่น  ในคณะ

หรือนอกคณะ 
นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะ เช่น โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 (16-3-1) และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 (16-3-2) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ตามข้อ 2 
สาขาวิชาได้มีการประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อ 2 โดย

ได้จัดท ารายงานสรุปผลโครงการโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์      
(16-4-1) โครงการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ( 16-4-2) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพแก่
นักศึกษาสาขาวิชา (16-4-3) และ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ (16-4-4) 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
           สาขาวชิา ไดน้ าผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาประชุมพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของ
การจัดกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ในปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป (16-5-1-2) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ 

 
5 ข้อ ✓ 5  
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รายการหลักฐาน 
16-1-1  สรุปผลโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา 
16-2-1  สรุปผลโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
16-2-2  สรุปผลโครงการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
16-2-3  สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชา 
16-2-4  สรุปผลโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ 
16-3-1  สรุปผลโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16-3-2  สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา 
16-4-1  สรุปผลโครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ 
16-4-2  สรุปผลโครงการอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
16-4-3  สรุปผลโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและบุคลิกภาพแก่นักศึกษาสาขาวิชา 
16-4-4  สรุปผลโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ 
16-5-1  รายงานการประชุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 5/2554 
16-5-2  แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2555 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 17  กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้       :    กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  :  ข้อ 

1. นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2. มีการจัดท า มคอ .3 ที่แสดงถึงรายวิชาที่บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมด้านการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนอย่างน้อย 

1 ช่องทาง 
4. มีการจัดท า มคอ.5 ที่แสดงผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดท างานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด โดยมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ได้จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ 
เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ( 17-1-1) และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการหล่อเทียน
เข้าพรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (17-1-2) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ  2 มีการจัดท า มคอ .3 ที่แสดงถึงรายวิชาที่บูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
สาขาวิชา ได้จัดท า มคอ .3 รายวิชาหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที่มีการน าโครงการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาดังกล่าว (17-2-1) 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ  3 มีการเผยแพร่กิจกรรม ด้านการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชนอย่างน้อย 1 ช่องทาง 

สาขาวิชาได้มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรม และสรุปผลโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์ต่อสาธารณชน ผ่านทางเว็ปไซต์ (17-3-1) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ  4 มีการจัดท า มคอ .5 ที่แสดงผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

สาขาวิชา ได้จัดท า มคอ .5 รายวิชาหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที่แสดงถึง แสดงผลส าเร็จของการ   
บูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
กับการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว (17-4-1) 
 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ  5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดท างานด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา 

สาขาวิชา ได้จัดท า มคอ.3 รายวิชาหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย ที่มีการน าผลการประเมินการบูรณา
การโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ เพ่ือสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว มาปรับปรุงเพื่อใช้ในการ จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555
ต่อไป (17-5-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
2 ข้อ 

 
5 ข้อ ✓ 5  

 
รายการหลักฐาน 
17-1-1  สรุปผลโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชานิติศาสตร์ 
17-1-2  สรุปผลโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17-2-1  มคอ.3 รายวิชาหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย  
17-3-1  เว็ปไซต์สาขาวิชานิติศาสตร์ 
17-4-1  มคอ.5 รายวิชาหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย 
17-5-1  มคอ.3 รายวิชาหลักพ้ืนฐานแห่งกฎหมาย (ที่มีการปรับปรุงเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2555) 
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องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 18  การบูรณาการกระบวนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี  :   ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
2. นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือ

สัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
3. มีรายวิชาที่น ากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่การเรียนการสอน  
4. มีการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการของการน ากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่การเรียน

การสอน 
5. มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ  1 ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

อาจารย ์
สาขาวิชาได้มีการวิจัยที่นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัย เรื่อง “ความรู้และการใช้ความรู้ด้าน

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง ” (18-1-1) โดยก าหนดไว้ใน
แผนการสอน (มคอ. 3) (18-1-2) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ  2 นักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุมวิชาการด้านวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ หรือสัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 

สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในเวทีประชุมวิชาการด้านวิจัยที่จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เรื่อง “จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือสร้าง      
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย สู่การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณและการจัดท า
ผลงานทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 (18-2-1) 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีรายวิชาที่น ากระบวนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ บูรณาการสู่การเรียน
การสอน  

สาขาวิชาได้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย ในรายวิชา “กฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน” (18-3-1) 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ  4 มีการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการของการน ากระบวนการวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์สู่การเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้มีการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการของการน ากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่

การเรียนการสอน (18-4-1) 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
สาขาวิชาได้มีการน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในภาค

การศึกษาถัดไป (18-5-1) 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ  5 ข้อ   5  

 
รายการหลักฐาน 
18-1-1 รายงานการวิจัยเรื่อง “ความรู้และการใช้ความรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชนของ 

นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดล าปาง” 
18-1-2 มคอ. 3 รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
18-2-1  รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
18-3-1  มคอ. 3 รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
18-4-1 มคอ. 5 รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
18-5-1  มคอ. 5 รายวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 19  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบป ี  :   จ านวนเงินใช้ปีงบประมาณ 

จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน  :  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
   2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  
   3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  =  25 ,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ  
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =  
  
  
 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   =  
  
 
หมายเหตุ 

1. จ านวนเงินใช้ข้อมูลปีงบประมาณ 
 2. จ านวนอาจารย์ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
 3. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
นั้น ๆ ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง  
 4. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีท่ีไม่
มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ า 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
x 5 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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 5. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์  แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัย
เป็นผู้ด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 สาขาวิชานิติศาสตร์อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้อมูลดังนี้ 

- อาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  จ านวน  6 คน 
- อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ        จ านวน  -  คน 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน  140,000.00 บาท 
ผู้วิจัย ชื่อผลงาน จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ 

ผศ.ดร.ปองปรารถน์ 
สุนทรเภสัช  

กระบวนการสื่อสารแบบ
มีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
เครือข่ายเยาวชนในการ
สืบทอดวัฒนธรรม
ท้องถิ่น      

140,000.00 ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จ านวน  20,000.00 บาท 

ผู้วิจัย ชื่อผลงาน จ านวนเงิน แหล่งงบประมาณ 
อ.ประภาพร  
แสงบุญเรือง 

การสร้างแนวทางในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การยับยั้งและแก้ไข
ปัญหาการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษาเพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎหมาย
และแนวนโยบายภาครัฐ 

20,000.00 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ   
  
 การคิดคะแนน 
 แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  คะแนนที่ได้   = 5 
  
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
25,000 26,666.67  5 

160,000 
=  26,666.67 บาทต่อคน 

6 

26,666.67 
X  5 =  5.33 คะแนน 

25,000 

http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=482
http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=483
http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=539
http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=539
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รายการหลักฐาน 
19-1-1  สัญญารับทุนวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างเครือข่ายเยาวชนในการสืบ 

ทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น”      
19-1-2  สัญญารับทุนวิจัยเรื่อง “การสร้างแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการยับยั้งและแก้ไข 
           ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายและ 
           แนวนโยบายภาครัฐ” 
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ตัวบ่งช้ีที่  20  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
การคิดรอบป ี :   การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ใช้ปีปฏิทิน 
   จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
 ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้  
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  / ระดับนานาชาติ  หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ ที่ 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 
 
 
วิธีการค านวณ  
 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
X  100  จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

 
 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี ้

 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลการด าเนินงาน  

สาขาวิชานิติศาสตร์ อยู่ กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2554 มี
อาจารย์ประจ าสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จ านวน 6 คน  

- มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีปฏิทิน พ.ศ.2554 จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความวิจัย  ปีท่ีตีพิมพ์ ชื่อวารสาร 
ค่าน้ าหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

ผศ.ดร.ปองปรารถน์ 
สุนทรเภสัช 
(ผลงานร่วม) 

University Social 
Responsibility  
Pathways of 
Lampang Rajabhat 
University 

2554 
(2 พ.ย. 54) 

11th Annual 
SEAAIR 
Conference 
(Proceedings) 

    

ผศ.ดร.ปองปรารถน์ 
สุนทรเภสัช 

มุมมองในทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
รบกวนความเป็นอยู่
ส่วนตัวของบุคคล 
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง: ศึกษากรณี
การเฝ้าตามหลังการ
ถูกตัดความสัมพันธ์ 
 
 

2555 
(4 เม.ย.55) 

การสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ
เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้ง
ที่ 2 มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงใหม่ 
(Proceedings) 

    

อาจารย์จาตุรนต์ 
วรรณนวล 

พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวกับเนติ
บัณฑิตยสภา 

2555 
 

เว็ปไซต์ 
เนติบัณฑิตยสภา 

    

ค่าน้ าหนัก   0.75 - - - 

รวมค่าน้ าหนัก   0.75 

http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=482
http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=539
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

มีงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปีปฏิทิน พ.ศ.2554 จ านวน .... เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 

ชื่อเจ้าของผลงาน
สร้างสรรค์ 

ชื่อผลงาน
สร้างสรรค์ 

ปีท่ีตีเผยแพร่ 
สถานที่ จังหวัด 
หรือประเทศที่

เผยแพร่  

ค่าน้ าหนัก 

0.125 0.25 0.50 0.75 1.00 

         

         

ค่าน้ าหนัก        

รวมค่าน้ าหนัก    
 

ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
 

 
 
การคิดคะแนน 
สาขาวิชานิติศาสตร์ อยู่ กลุ่มสาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 

คะแนน  
 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 10 

 
ร้อยละ 12.50  5 

 
รายการหลักฐาน 
20-1-1  บทความวิจัยเรื่อง “University Social Responsibility Pathways of Lampang Rajabhat  

 University” 
20-1-2  บทความวิจัยเรื่อง “มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล  

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง: ศึกษากรณีการเฝ้าตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์” 
20-1-3  บทความวิจัยเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเนติบัณฑิตยสภา” 
 
 
 
 
 
 

0.75 
X 100  = ร้อยละ 12.50 6 

12.50 
X 5  =  6.25 คะแนน 10 

http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=539
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ีที ่ 21  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดตัวบ่งชี ้ : ผลผลิต 
การคิดรอบป ี :   การ น าไปใช้ประโยชน์ใช้ปีปฏิทิน 
   จ านวนอาจารย์ประจ าสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา  
 
วิธีการค านวณ 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าสาขาวิชารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อ จ านวน 6 คน งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  ในปีปฏิทิน พ.ศ.2554  จ านวน 1
เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 

 
- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน  
ปีท่ีด าเนินการ

เสร็จ 
ปีท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

หน่วยงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

ผศ.ดร. 
ปองปรารถน์ 
สุนทรเภสัช 

ความรู้และการใช้
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
จริยธรรม
สื่อสารมวลชนของ
นักหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น จ.ล าปาง 

2554 2554 หนังสือพิมพ์ลานนา
โพสต์ (21-1-1) 

  
 

ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
  

 
 
 

 

1 
X 100  = ร้อยละ 16.67 6 

http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=482
http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=482
http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=539
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

การคิดคะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 20 

 
ร้อยละ 16.67 ✕ 4.17  

 
รายการหลักฐาน 
21-1-1  คู่มือกฎหมายและจริยธรรมหนังสือพิมพ์ 
21-1-2  หนังสือรับรองการน าผลงานจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.67 
 X  5  =  4.17  คะแนน 20 
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รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554            สาขาวิชานิติศาสตร์ 

องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที ่ 22  กลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป ี :   โครงการในแผนใช้ปีงบประมาณ 
   การบูรณาการใช้ปีการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน  : ข้อ 

1. มีผลการส ารวจความต้องการของชุมชนที่ส ารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา และ มีโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ 
 2. มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน  
การสอนและการวิจัย 
 5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2554 อนุโลมให้ใช้แผนบริการวิชาการของคณะ 
 
ผลการด าเนินงาน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ ดังนี้ 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีผลการส ารวจความต้องการของชุมชนที่ส ารวจโดยคณะหรือสาขาวิชา 
และมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ 

สาขาวิชา ได้ส ารวจความต้องการของชุมชนพื้นที่เป้าหมาย คือ เทศบาลป่าตันนาครัว   อ.แม่ทะ 
จ.ล าปาง พบว่า มีความต้องการให้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ในเรื่องสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญและการ
ได้มาซึ่งผู้แทนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กฎหมายอาญาและกระบวนการทางอาญา , กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ เรื่อง การจ านอง จ าน า ขายฝากครอบครัวและมรดก ( 22-1-1) สาขาวิชาฯ จึงได้จัดท า
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่นข้ึนในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 (22-1-2) 

 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  2 มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน อย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

สาขาวิชา ได้ มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน ในรายวิชาเอกเทศ
สัญญา 1 (22-2-1) โดยนักศึกษาในกลุ่มเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การน าความรู้ที่ได้รับในชั้น
เรียนไปใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน (22-2-2) 
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 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

สาขาวิชา ยังไม่ได้ด าเนินการในข้อนี้ 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย 

สาขาวิชาได้มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียน การสอน (22-4-1) 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ  5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

สาขาวิชาได้มีการน าผล การประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน โดยน าไปใช้ปรับปรุง มคอ. 3 เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  
(22-5-1)  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
4 ข้อ 

 
4 ข้อ ✓ 4 

 
รายการหลักฐาน 
22-1-1  ผลส ารวจความต้องการของชุมชนโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ 
22-1-2  สรุปผลโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น 
22-2-1  มคอ. 3 วิชาเอกเทศสัญญา 1 
22-2-2  มคอ. 5 วิชาเอกเทศสัญญา 1 
22-4-1  มคอ. 5 วิชาเอกเทศสัญญา 1 
22-5-1  มคอ. 3 วิชาเอกเทศสัญญา 1 
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ตัวบ่งช้ีที ่ 23  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
        การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ชนิดตัวบ่งชี้  :  ผลผลิต  
การคิดรอบป ี :   ปีการศึกษา 
 
วิธีค านวณ 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชา 
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

X  100 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมดของสาขาวิชา 

ตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 สาขาวิชานิติศาสตร์ มี โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด  จ านวน 1
โครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาได้ การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ 
 - โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  จ านวน
1 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานที่แสดงการน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่
ชุมชนท้องถิ่น 

- สรุปผลโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน
ท้องถิ่น 
- มคอ. 5 วิชาเอกเทศสัญญา 1 
 

 
ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  

และการวิจัย 
  

 
 
การคิดคะแนน 
ก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน  

 
 
 

1 
X  100  =  ร้อยละ 100 1 

100 
 X  5  =  16.67  คะแนน 30 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ร้อยละ 80 

 
 ร้อยละ 100 ✓ 5 

 
รายการหลักฐาน 
23-1-1  สรุปผลโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น  
23-1-2  มคอ. 5 วิชาเอกเทศสัญญา 1 
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ส่วนที่ 4 
        สรุปผลการด าเนินงาน 
        4.1  ตารางที่ ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

            
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เนนระดับปริญญาตรี         

ปีการศึกษา 
2554 

        

องค์ประกอบคุณภาพ เปาหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เปาหมาย 
คะแนนการ
ประเมิน 

หมายเหตุ         ตัวตั้ง ผลลัพธ์    = บรรลุ
        

ตัวหาร 
(% หรือ
สัดส่วน) 

  
 = ไม่

บรรลุ
        องค์ประกอบคุณภาพดานการบริหารจัดการ            
        

ตัวบงชี้ที่ 1 3 
12 × 100 

ร้อยละ 100 5.00  5.00 
  

        12   
        ตัวบงชี้ที่ 2 5 ด าเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   
        

ตัวบงชี้ที่ 3 ร้อยละ 95 
111,049.00 × 

100 ร้อยละ 87.99 4.63 ✕ 4.63 
  

        126,200.00   
        ตัวบงชี้ที่ 4 5 ด าเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   
        ตัวบงชี้ที่ 5 

 
ผลประเมินฯ คณะได้ N/A คะแนน 

 
 N/A  

        องค์ประกอบคุณภาพดานคุณภาพบัณฑิต 
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ตัวบงชี้ที่ 6 4.00 ด าเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   
        

ตัวบงชี้ที่ 7 3.00 
2.67 X 5 

2.23 2.23 ✕ 2.23 
  

        6.00   

        ตัวบงชี้ที่ 8 4 ด าเนินการได้ 4 ข้อ   3.00   

        ตัวบงชี้ที่ 9 5 ด าเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   
        ตัวบงชี้ที่ 10 4 ด าเนินการได้ 4 ข้อ   4.00   
        

ตัวบงชี้ที่ 11 ร้อยละ 100 
33 × 100 

ร้อยละ100 5.00  5.00 
  

        33   
        

ตัวบงชี้ที่ 12 ร้อยละ 80 
4 × 100 

ร้อยละ19.05 0.95 × 0.00 
  

        21   
        

ตัวบงชี้ที่ 13 ร้อยละ 20 
41.79 

27.27 ✓ 4.64 
  

        9.00   
        

ตัวบงชี้ที่ 14   
....... × 100 

ร้อยละ .......   


  
  

            
        ตัวบงชี้ที่ 15 5 ด าเนินการได้ 6 ข้อ   5.00   
        ตัวบงชี้ที่ 16 4 ด าเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   

        ตัวบงชี้ที่ 17 2 ด าเนินการได้ 5 ข้อ   5.00   
         

องค์ประกอบคุณภาพดานงานวิจัยและงานสรางสรรค์   
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ตัวบงชี้ที่ 18 4 ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ✓ 5.00   
        

ตัวบงชี้ที่ 19 25000 160000.00 
26,666.67 
บาท/คน 5.00 ✓ 5.00 

  

        6.00     
        

ตัวบงชี้ที่ 20 ร้อยละ 10 
0.75 × 100 

ร้อยละ 12.50 5.00 ✓ 5.00 
  

        6   
        

ตัวบงชี้ที่ 21 ร้อยละ 20 
1 × 100 

ร้อยละ 16.67 4.17 ✕ 4.17 
  

        6   
        องค์ประกอบคุณภาพดานการบริการวิชาการ   

            
  

        ตัวบงชี้ที่ 22 4 ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ✓ 4.00   
        

ตัวบงชี้ที่ 23 ร้อยละ 80 
1 × 100 

ร้อยละ 100 5.00 ✓ 5.00 
  

        1   
        

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 
91.67   

        4.37   
        ระดับดี   
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ตารางที่ ส.2 สรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของสาขาวิชา 
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 

   
ปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
ปัจจัยน าเขา กระบวนการ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ 

รวม 

ดานการบริหารจัดการ   - - 4.91 4.91 ระดับดีมาก   

ดานคุณภาพบัณฑิต 2.23 4.67 3.41 3.99 ระดับดี   

ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค์   5.00 5.00 4.59 4.79 ระดับดีมาก   

ดานการบริการวิชาการ   - 4.00 5.00 4.50 ระดับดี   
รวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.62 4.63 4.31 4.37 ระดับดี   

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดี    
 

 

การก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์การประเมินตัวบงชี้ ก าหนดเป็น 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต 1-5 กรณีท่ีไมด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไมครบที่จะได้ 1 คะแนน  ให้ได้ 0 คะแนน  โดยมี
ความหมาย  ดังนี้ 

0.00 –1.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.51 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้  
3.51 – 4.50 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี       
4.51 – 5.00 หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก  
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4.2  จุดเด่น  จุดอ่อน  แนวทางแก้ไข  ในแต่ละองค์ประกอบ 
1) องค์ประกอบคุณภาพด้านการบริหารจัดการ 
จุดเด่น   
1. สาขาวิชานิติศาสตร์มีการด าเนินโครงการแล้วเสร็จทุกโครงการจากทั้งหมด 12 โครงการ และ

มีโครงการที่บรรลุเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้  มีความส าเร็จของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของโครงการ
ทั้งหมดของสาขาวิชา 

2. สาขาวิชานิติศาสตร์มีสารสนเทศเพ่ือการบริหารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยการจัดท า มีเว็ปไซต์
ของสาขาวิชา  และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ 
การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ  อาทิเช่นมี ข้อมูลอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ข้อมูลรายชื่อ
นักศึกษา  ข้อมูลหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550  ข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่า  ข้อมูล มคอ 3 ของอาจารย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาสถาบันนิติศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษามหาราชา “เวียงบัวเกมส์”  ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา นิติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2553  

3. สาขาวิชานิติศาสตร์มีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 5 ข้อ โดยได้รายงานข้อมูล
การประกันคุณภาพของสาขา ทุกตัวบ่งชี้ อย่างครบถ้วนและตามก าหนด  ผ่านโปรแกรมสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
จุดอ่อน   
สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2554 จ านวน 126,200.00 บาท 

ประกอบด้วยโครงการจ านวน  12 โครงการ รวมเป็นการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสิ้น  จ านวน  
111,049.00 บาท  แต่สาขาวิชาได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ โดยโครงการที่มิได้
เบิกจ่ายงบประมาณ คือ โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนกฎหมาย 

 
แนวทางแก้ไข 

 สาขาวิชานิติศาสตร์ ควรด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในด้านการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 
เพ่ือน างบประมาณมาบริหารโครงการวิจัยอันจะส่งผลให้การด าเนินโครงการวิจัยเป็นไปโดยสะดวก และ 
เป็นการส่งเสริมให้ด าเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
 

2) องค์ประกอบคุณภาพด้านคุณภาพบัณฑิต 
จุดเด่น   
1. สาขาวิชาได้ มีการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รระดับ  

อุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และมีการประชุม อาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชานิติศาสตร์ 
ท าหน้าที่ควบคุมให้หลักสูตรเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบเวลาที่ก าหนดอย่างชัดเจน 

2. สาขาวิชา มีการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และ 
มีการน าผลจากการส ารวจมาปรับ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  โดยปรับผังการเรียนและ จัดกิจกรรม
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  มีกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม การ
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แข่งขัน ตอบปัญหากฎหมาย  รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

3. สาขาวิชา มี บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่ประเมิน  จ านวน 33 คน และบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมดได้มากรอกข้อมูลภาวะการมีงานท าทุกคน 

4. สาขาวิชาได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าทุกหมู่เรียนเพ่ือให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกหมู่เรียน โดยที่นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามตารางกิจกรรม  
Home Room  มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  และศิษย์เก่า  โดยมีช่องทาง
บริการข่าวสารและข้อมูลของสาขาวิชา ผ่านทางเว็บไซต์และ Face Book  

 
จุดอ่อน   
1. สาขาวิชามีบัณฑิตที่มีงานท าภายหลังจบการศึกษามีจ านวนน้อย แต่ทั้งนี้บัณฑิตบางส่วนเป็น

บัณฑิตที่มีงานท าอยู่แล้ว และ บัณฑิตบางส่วนมุ่งศึกษาต่อในสายวิชาชีพทางด้านกฎหมาย  
2. สาขาวิชามีส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตาม

นโยบายที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด แต่มิได้มี รายวิชาที่บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  ไม่มีการจัดท า มคอ .5 ที่แสดงผลส าเร็จของ
การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน   ไม่มี การน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดท างานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 

 
แนวทางแก้ไข 
1. มีรายวิชาที่บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
2. มีการจัดท า มคอ.5 ที่แสดงผลส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนย่างน้อย 1 รายวิชา 
3. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการจัดท างานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนย่างน้อย 1 รายวิชา 
 

3) องค์ประกอบคุณภาพด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จุดเด่น   
1. สาขาวิชาได้มีการวิจัยที่นักศึกษามีส่วนร่วมในงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  มีการ

จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาเพ่ือพัฒนางานวิจัย 
2. มีการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย ในรายวิชา “กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน” 

รวมทั้งมีการประเมินผลส าเร็จการบูรณาการของการน ากระบวนการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ สู่การเรียนการ
สอน และสามารน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

3. อาจารย์ประจ าสาขามีผลงานการวิจัยและได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

4. สาขาวิชามีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมีบทความ
วิจัยเรื่อง “University Social Responsibility Pathways of Lampang Rajabhat University” และ 
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บทความวิจัยเรื่อง “มุมมองในทางกฎหมายเกี่ยวกับการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง: ศึกษากรณีการเฝ้าตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ์” 

 
จุดอ่อน   
สาขาวิชามีงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ ในปีปฏิทิน พ.ศ.2554  เพียง จ านวน 1 เรื่อง โดยการน าไป

เผยแพร่ให้ความรู้แก่สาธารณชนผ่านทางหนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ 
 
แนวทางแก้ไข 
1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการท าวิจัยเป็นชุดโครงการโดยให้อาจารย์ประจ าสาขาทุกท่านมีส่วนร่วม

ในการท าวิจัยทุกคน 
2. สาขาวิชาควรน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ให้หลากหลายรูปแบบหรือหลาย

ช่องทาง และ ควรมีจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 เรื่อง 
 

4) องค์ประกอบคุณภาพ ด้านการบริการวิชาการ 
จุดเด่น   
1. สาขาวิชามีการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยมีการส ารวจความต้องการของชุมชน

พ้ืนที่เป้าหมาย ก่อนการจัดอบอรม เมื่อได้ประเด็นความต้องการของชุมชนแล้วจึงได้จัดท าโครงการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนท้องถิ่น 

2. สาขาวิชามีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  โดยให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ การน าความรู้ที่ได้รับในชั้นเรียนไปใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชน  

3. สาขาวิชาได้มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียน การสอน 

4. สาขาวิชาได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคม
กับการเรียนการสอน  โดยน าไปใช้ปรับปรุง มคอ. 3 เพ่ือน าไปใช้ส าหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไป 

 
จุดอ่อน   
สาขาวิชามีจ านวนโครงการ เพียง 1 โครงการที่มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  
 
แนวทางแก้ไข 

 ส่งเสริมและผลักดันให้สาขาวิชามี การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยให้อย่างน้อย 2 โครงการขึ้นไปต่อหนึ่งภาคการศึกษา 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/frm_CDSInfo.aspx?CdsID=539
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ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ที่ ๐๓๒ / ๒๕๕๔              

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอกฯ มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ อาศัยอ านาจ
ตามความมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พ.ศ.  ๒๕๔๗ และค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางที่ ๓๗๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชานิติศาสตร์ ดังนี้ 

๑. ผศ.ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์กิตติกร  ทองไหล   กรรมการ 
๓. อาจารย์อัคจร  แม๊ะบ้าน   กรรมการ 
๔. อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง  กรรมการและเลขานุการ  
ให้บุคคลที่รับแต่งตั้งมีหน้าที่ดังนี้ 
๑. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาวิชา 
๒. เก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
๓. จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

                                                                                                          
                                                                    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี) 
                                                         คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 




