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ค าน า 
 
 ตามที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการให้มีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้ง โดย 
คณะนิติศาสตร์ ตาม ค าสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 21/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 

1. อาจารย์อิทธิพล  บัวย้อย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
     ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 2. ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   
 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปี
การศึกษา 2563 ฉบับนี้  เป็นการรายงานผลการด าเนินงาน ของ หลักสูตรหลักสูตรนิติศ าสตรบัณฑิต                  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวทางคุณภาพ 2 ส่วน 
ได้แก ่องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร (สกอ.) พ.ศ. 2558 และ องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA (ภาคภาษาไทย) ประกอบด้วย 11 ตัวบ่งชี้หลัก (AUN.1-AUN.11) ซึ่งประกอบไปด้วยเกณฑ์ย่อยของแต่ละตัว
บ่งชี้ โดย มีผลการประเมินแบ่งเป็น 7 ระดับ  
 
 
 
      ............................................................................ 
                   (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย) 
             ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 

............................................................................ 
                (ดร.ณัฐฑรี สินธนุาวา) 
     กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน   เป็นไปตามเกณฑ์  
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ .....3..... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ .....3..... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ .....3.... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ .....4.... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ .....4..... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ .….3..... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ .....3..... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ .....4.... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ .....3.... 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ .….3.... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ .....3.... 
 
จุดแข็ง 

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) สะท้อนความต้องการของผู้มีสว่นไดส้่วนเสียงจากหลากหลายภาคส่วน 
2. การใช้รูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกับการท างานน ามาบรรจุไว้ในหลักสูตร เช่น คลินิกกฎหมาย 
3. การออกแบบหลักสูตรโดยค านงึถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างครอบคลุมในด้านตา่งๆ  ทั้งความรู้ทั่วไปและ

ความรู้เฉพาะทาง 
4. วิธีการสอนที่หลากหลายเน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบตัิจริงของผู้เรียน การจัดบรรยากาศการเรียนการ

สอนเพื่อสนับสนนุการแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างผู้เรียนและผูส้อน  
5. การพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลโดยจัดให้มีอบรมอย่างต่อเนื่อง 
6. จ านวนบุคลากรสายวิชาการมีความพอเพียงและเหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
7. อาจารย์มีศักยภาพทางด้านงานวิจัย และได้รับการสนับสนนุจากแหล่งทุนสนบัสนุนงานวิจัยทั้งภายในและ

ภายนอก รวมถึงมีผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง มีการน าผลงานวิชาการลงไปสู่รายวิชาในหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

8. การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม มีการส ารวจความต้องการดา้นอุปกรณ์และสิ่งสนับสุนนการเรียนการสอน 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้  

9. การวัดผลด้วยรปูแบบที่หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของรายวชิาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
10. การส ารวจความต้องการและจัดสรรงบประมาณในการสนับสนนุให้บุคลากรสายสนบัสนุนได้มีโอกาสในการ

พัฒนาตัวเองอย่างสม่ าเสมอ  
11. ผู้เรียนและบณัฑิตมีลักษณะโดดเด่น เรื่องการสู้งานและความอดทน 

 



 
 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

1. การจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร 
2. การจัดระบบการด าเนินการภายในหลักสูตรเพ่ือให้มีความชัดเจนและเห็นขั้นตอนต่างๆ ในการ

ด าเนินงาน 
3. การส ารวจความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินผลการบริหารจัดการด้าน

ต่างๆ ของหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
4. การวางแผนระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งในส่วนของสายวิชาการและ

สายสนับสนุน เช่น แผนการพัฒนาบุคคลากร แผนการสรรหาและคัดเลือก การแผนเกษียณอายุ เป็นต้น 
 



 
 

 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
   
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการ 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
 

ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

× 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)   
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ 
    ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

-  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) -  
8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
9. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ -  
10. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา -  
11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
     ในระดับบัณฑิตศึกษา 

-  

12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือ 
     ทุกรอบ 5 ปี 

  

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
    เป็นไปตามเกณฑ์    ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาขององค์ประกอบท่ี 1 
 ติดตามและเฝ้าระวังให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบถ้วน
ตลอดเวลา และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ปี 2558  
  

 



 
 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคภาษาไทย) 

องค์ประกอบที่ 2  การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ภาคภาษาไทย) 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ ์ เป็นไปตามเกณฑ ์

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ
หลักสูตร 

 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4 3 
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชดัเจนและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 3 

           1.2 หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑติ รายวิชา ควร
ได้รับการออกแบบอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

4   3 

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ
ศาสตร์นัน้ๆ และผลการเรียนรูท้ั่วไป 

4 3 

  1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างชัดเจน 

4 3 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3 3 
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทนัสมัย 4 4 
 2.2 รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 3 
  2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดรายวิชาได ้

3 3 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

4 3 

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านงึถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 3 
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชดัเจน 

4 3 

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทนัสมยั 

4 4 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 4 4 
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชดัเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 4 
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 4 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4 4 
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ 4 4 



 
 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
ที่คาดหวัง 
  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วธิีการ ข้อบังคบั สัดส่วน
การประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจง้ให้ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

4 4 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการ
ประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

4 3 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทนัเวลา และช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 3 

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4 4 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3 3 
 6.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการ (เชน่ แผนความก้าวหนา้ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจา้ง และการเกษียณอายุงาน) เพือ่เติมเต็มความ
จ าเป็น ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

3 3 

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนตอ่ผู้เรียน และภาระงานของผูส้อน และ
ก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการ
วิชาการ 

3 3 

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และ
เสรีภาพทางวชิาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน 
และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3 3 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3 3 
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 3 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพื่อ
สร้างแรงจูงใจ และสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเก่ียวกับประเภท 
และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวชิาการ 

3 3 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 3 3 
 7.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากร
บุคคลสายสนบัสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

3 3 

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้าง
งาน ความก้าวหนา้ทางสายงานของบุคลากรสายสนบัสนุน และเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

4 4 

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 3 3 
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสาย 4 3 



 
 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
สนับสนนุ และจดักิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 
 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจ และสนบัสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

3 3 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and 
Support) 

4 4 

 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั 

4 4 

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ ์

4 3 

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4 3 

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ
การประกอบอาชีพ 

4 4 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่
เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

4 4 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
Infrastructure) 

3 3 

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่
สนับสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการ
โครงการ ฯลฯ) 

4 4 

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมยัเพื่อสนบัสนนุการ
เรียนการสอน และการวิจัย 

5 4 

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพือ่
สนับสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

 9.4 มีสิ่งสนับสนนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานการ
เรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนบัสนนุการเรียนการสอน 
และการวิจัย 

3 3 

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงไดส้ าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

4 3 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3 3 
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความตอ้งการ 
และข้อมูลป้อนกลบัจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3 3 

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสตูร ประเมินหลกัสูตรและ
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 3 

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมนิผลผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และ

3 3 



 
 

ตัวบ่งชี้ (Indicators) 
ระดับประเมิน

ตนเอง 

ระดับประเมิน
โดย

คณะกรรมการ 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3 3 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบริการผู้เรียน) 

3 3 

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจยัน าเข้า 
และผลการป้อนกลบั จากผู้มสี่วนได้สว่นเสีย 

3 3 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3 3 
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการ
สอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะเวลา
ในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคณุภาพ 

3 3 

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภท
และปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้สว่นเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

ระดับในภาพรวม  3          3 

  
จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 ได้ด าเนินการประกันคุณภาพ
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN-QA (ภาคภาษาไทย) โดยจุดแข็งและเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เป็นดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
องค์ประกอบที่ 1  
การก ากับมาตรฐาน 

1.  อาจารย์มีศักยภาพทางดา้นวิชาการ    
    มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์    
    มาตรฐานหลักสูตร 
 

1. ระบบติดตามคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ปี 
2558 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวัง (Expected 
Learning  

1. ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศนแ์ละ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

2. มีกระบวนการพัฒนา ELOs ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรโีดย
ด าเนินการผ่านการระดมความคิดเห็น
และน าข้อมลูจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีทุก
กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ในคณะ 
ผู้บริหาร  นิสิต บุคลากรสายสนับสนุน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เนติบณัฑติยสภา 
และสภาททนายความแห่งประเทศไทย 
มาวิเคราะห์ในข้ันตอนการพัฒนา
หลักสตูร 

3. ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
ครอบคลมุทั้งทักษะทั่วไปและทักษะ
เฉพาะทางวิชาชีพ มีการก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านทักษะทั่วไป ทักษะ
เฉพาะ ทัศนคติทั่วไป ของนิสิตในแต่ละ
ช้ันป ี

4. ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) สะท้อน 
ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียจาก
หลากหลายภาคส่วน 

5. ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) สะท้อน
ให้เห็นถึงความโดดเด่น และตัวตนของ
หลักสตูร เช่น การประพฤตตินเปน็ผู้มี
คณุธรรมจริยธรรม การประยุกต์ใช้ความรู้
ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาระดับปัจเจก
ชนและสังคม เป็นต้น 

6. การเรยีนการสอนในรายวิชาได้รับการ
ออกแบบให้บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชาและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร 

1. เมื่อสถานการณ์ภายนอก เช่น สถานการณ์ 
COVID-19 สภาพเศรษฐกิจ สภาวะการจ้าง
งาน การลดลงของประชากรในวัยเรียน การ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ การทบทวนวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างทันการณ์ และปรับ ELOs 
ของหลักสูตร ใหส้อดคล้อง จะช่วยให้
หลักสตูรยังคงมีคณุค่าต่อผู้เรียนและผู้ใช้
บัณฑิตไดเ้ป็นอย่างด ี

2. การประเมินความต้องการและการรับรู ้
   ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   กับการบรรลุ ELOs ของหลักสตูรให ้
   ครอบคลุมและชัดเจนอยา่งเป็นระบบ  
   โดยเฉพาะผู้สนใจเข้าเรียน นสิิต ผู้ใช้ 
   บัณฑติ และตลาดแรงงาน 
3. กระบวนการสื่อสาร การวิเคราะห์การรบัรู้ 

ELOs จะชว่ยให้หลักสูตรน าข้อมูลที่ได้ไป
พัฒนาและปรับปรุง ELOs ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มสี่วนได้เสีย 

4.  กระบวนการเก็บข้อมลูจากผูม้สี่วนไดเ้สียที่
เป็นรูปธรรมชัดเจนและเป็นระบบจะช่วยให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
หลักสตูร 

5.  การสรุปภาพเพื่อให้เห็นถงึเชื่อมโยง/ความ
สอดคล้องสัมพันธ์ของปรัชญาหลกัสูตร  
ELO และ SKA ในแต่ละชั้นปีและรายวิชาที่
ส่งเสริมพัฒนานิสติ จะท าให้มองเห็น
ภาพรวมของหลักสูตรได้ชดัเจนยิ่งขึ้น 

 
 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 2 รายละเอียดของ
หลักสูตร (Program 
Specification) 

1. มีการจัดท ารายละเอียดหลักสตูร
(Programme Specification)  
เผยแพรผ่่านเว็บไซตค์ณะฯ  เพื่อถ่ายทอด
รายละเอียดของหลักสตูรไปยังผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี และมีการอัพเดทข้อมูลดงักล่าว
ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง Website 
ของคณะมีการจัดเรียงข้อมูลต่างๆให้น่า
ติดตามและอ่านได้ง่าย 

2. มีการจัดท าข้อมลูรายเอียดหลักสตูร
หลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมตามแต่
ละกลุม่เป้าหมาย 

3. คุณลักษณะของหลักสูตร (PS) และของ
รายวิชา (CS) มีการเผยแพร่ให้ผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีสามารถเข้าถึงและรับรู ้

4. มีการใช้รูปแบบการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการร่วมกบัการท างานน ามาบรรจุ
ไว้ในหลักสตูร เช่น วิธีการศึกษากฎหมาย
เชิงคลินิก 

5. มีการใช้ Backward Design ในการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้
บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 

1. กระบวนการเก็บข้อมูลจากผู้มสี่วนได้เสียที่
เป็นรูปธรรมชัดเจนและเป็นระบบรวมถึง
การทบทวนช่องทางการได้มาของข้อมูล
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียจะช่วยใหไ้ด้มาซึ่งข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสตูร 

2. กระบวนการวิเคราะห์การรับรู้ของหลักสูตร 
(PS) และ ก าหนดรูปแบบการถ่ายทอด
รายละเอียดหลักสูตรให้เหมาะสมกับแต่ละ
กลุ่มของผู้มสี่วนได้เสยี เพื่อให้การสื่อข้อมูล
รายละเอียดของหลักสตูรมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

3. ประเมินระบบการให้ข้อมูลและการ 
 รับรู้ผ่าน Programme Specification/  
 Course Specification ของผู้มีส่วนได ้
 ส่วนเสียแต่ละส่วน เพื่อให้ได้ผูเ้รยีนตรง   
 กับความต้องการและเหมาะสมตอ่การ 
 พัฒนาให้บรรลุ ELOs ของหลักสตูรที ่
 ก าหนดไว้  



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 3 โครงสร้าง 
และเนื้อหาของหลักสูตร 
(Programme Structure 
and Content) 

1. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และ
สื่อสารสูผู่้มีส่วนไดส้่วนเสียหลายชอ่งทาง 
เช่น Website ของคณะ คู่มือนิสติ สื่อ
ออนไลน์ รวมทั้งการให้ข้อมลูโดยตรงเมื่อ
มีการจัดกจิกรรมในคณะ 

2. หลักสตูรมีการกระจาย ผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) ลงในแต่ละชั้นปี แต่ละ
รายวิชา อย่างเหมาะสม 

3. การออกแบบหลักสูตรโดยค านึงถึงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างครอบคลุมในด้าน
ต่างๆ  ท้ังความรู้ทั่วไปและความรูเ้ฉพาะ
ทาง 

4. แต่ละรายวิชา แสดง ELOs ที่รายวิชานั้น 
มีส่วนร่วมในการท าให้บรรลุ อย่างชัดเจน 

5. หลักสตูร มโีครงสร้าง แบบเป็นเหตุเป็น
ผล มีการเรยีงล าดับ แสดงความสมัพันธ์
จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวชิา
เฉพาะทางอย่างชัดเจน 

1. การเลือกบรรจรุายวิชา การจดัเรยีง
โครงสร้าง/ล าดับรายวิชา ความเช่ือมโยง 
และการบูรณาการของแตล่ะรายวชิา ให้
สามารถตอบสนองต่อผลการเรยีนรู้ที่
คาดหวัง (ELOs) และช่วยให้การด าเนินงาน
ในหลักสูตรบรรลผุลตามการเรียนรู้คาดหวัง
ที่ตั้งไว ้

2. การทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ครอบคลมุทุกรายวิชาในหลักสูตรแต่ละปี
การศึกษา จะช่วยให้เห็นภาพรวมที่
สอดคล้องกันระหว่างรายวิชาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อน าข้อมูลไปทบทวนการ
จัดรายวิชาใหส้อดคล้องและตรงกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังท่ีตั้งไว ้

3. การประเมินวิธีการสอนที่น ามาใช้จะท าให้
สามารถสนับสนุนการบรรล ุELO ที่ก าหนด
ไว้ได ้

4. การวิจัยและพัฒนากิจกรรมรูปแบบการ
เรียนการสอนต่างๆ ที่น ามาใช้อย่างเป็น
ระบบ จะท าใหเ้กดิการปรับปรุงคณุภาพการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

5. การประเมินระบบการออกแบบ โครงสร้าง
หลักสตูรและเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละ
รายวิชา เพื่อช่วยเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
และการด าเนินการหลักสูตรได้อยา่ง
ทันท่วงที เพื่อให้สามารถผลติบณัฑิตเป็นไป
ตาม ELOs ที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาถงึได้ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียทีค่รอบคลุมทุกดา้นตามที่
หลักสตูรก าหนดไว้   

 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 4 การสอนและการ
เรียนรู้วิธีการ (Teaching 
and Learning 
Approach) 

1. มีวิธีการสอนที่หลากหลายเน้นการมีส่วน
ร่วมและการลงมือปฏิบัตจิริงของผูเ้รียน 
การจัดบรรยากาศการเรียนการสอนเพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่าง
ผู้เรยีนและผูส้อน เช่น การสอนแบบเน้น
กรณีปญัหา การสอนแบบมุ่งเน้นการ
วิเคราะห์ การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 

2. ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และ
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนไดส้่วนเสียหลาย
ช่องทาง  เช่น Website ของคณะฯ คู่มือ
นิสิต สื่อออนไลน์ รวมทั้งการให้ขอ้มูล
โดยตรงเมื่อมีการจัดกจิกรรมในคณะฯ 

3. กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความหลากหลาย และส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต เช่น คลินิกกฎหมาย 

4. การเรยีนการสอนแบบ Active Learning 
เน้นการฝึกปฏิบัตเิป็นส าคญัและยดึเอา
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

5. มีการใช้เทคโนโลยีการเรยีนการสอนที่
หลากหลาย มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า
มาประกอบการเรยีนการสอนเพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจและเพื่อการแก้ไขปญัหาที่
เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด 

6. มีการเรียนการสอนโดยเน้นสร้าง
ประสบการณ์ตรงต่อนิสิต มีการน าผลงาน
การสร้างนวัตกรรมจัดท าสื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายผ่าน
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ต่อยอด
ผลงาน 

1. การประเมินล าดับขั้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
แต่ละชั้นปีใหส้อดคล้องกับการเรยีนรู้ที่
คาดหวังอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ผู้เรยีน
บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ดยีิ่งข้ึน 

2. การประเมินการสื่อสารปรัชญาการศึกษา  
ให้แก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีทุกส่วน  
โดยเฉพาะนิสติ อาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต  
ให้มีความเข้าใจตรงกัน เป็นการสง่เสริมให้
หลักสตูรสามารถจัดกระบวนการเรียนการ
สอนให้บรรลุ ELOs ของหลักสูตร  

3. การประเมินการสื่อสาร ผูส้อนและผูเ้รียนให้
เข้าใจตรงกัน จะช่วยให้การก าหนดกลยุทธ์
การเรยีนการสอนได้ สอดคล้องกับ ELOs 
ที่ตั้งไว ้

4. การก าหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนที่
ชัดเจนในแต่ละกลุ่มรายวิชา จะช่วยให้
ผู้เรยีนบรรลุ ELOs ได้ดียิ่งข้ึน 

5.  การก าหนดวิธีและเทคนิคการเรียนการสอน
ที่สัมพันธ์กับ PLO ของแต่ละ CLO รายวิชา 
อย่างชัดเจน จะช่วยให้ท้ังผู้เรยีนและผูส้อน
ด าเนินการได้อย่างสะดวก 

6.  การวิเคราะหป์ระเมินผลของกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิการเรียนรูต้ลอดชีวิต 
จะช่วยปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มทักษะใหผู้้เรียนอยู่
รอดได้ในทุกสถานการณ์เกดิการ 

7. การประเมินเทคนิคท่ีใช้ในกระบวนการ 
   เรียนการสอนและทักษะการเรยีนรู้ตลอด 
   ชีวิตของผู้เรียนจะส่งผลต่อการยกระดับ 
   การเรียนรู้ของนิสติให้เป็นไปตาม ELOs  
   ที่หลักสตูรตั้งไว ้



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 5 การประเมิน
ผู้เรียน (Student 
Assessment) 

1. มีวิธีการวัดผลด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง เช่น การสังเกต
พฤติกรรม การมอบหมายงานที่ตอ้ง
กระตุ้นให้เกดิการประมวลความรูข้อง
ผู้เรยีน 

2. มีการประเมินผลที่หลากหลาย ไดแ้ก่การ
ประเมินผู้เรียนตั้งแต่การรบัเข้า การ
ประเมินระหว่างการศึกษาและการ
ประเมินผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา  

3. มีการสื่อสารเกณฑ์และวิธีการวัดและ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบในคาบแรก
ของการเรียนการสอน 

4. มีการแจ้งคะแนนใหผู้้เรยีนได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องระหว่างเรียนเพื่อใหผู้เ้รียน
สามารถพัฒนาได้อยา่งต่อเนื่อง มีการใช้
ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัยเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารเกี่ยวกับวิธกีาร
ประเมินผลและการวัดผลการเรียนรู้กับ
นิสิต 

5. ผู้สอนใช้เกณฑ์วัดและประเมินผลใน
ทิศทางเดียวกันทั้งคณะ 

6. มีการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการเรียน
การสอนและการวดัประเมินผลแก่
คณาจารย์อย่างต่อเนื่อง 

7. มีระบบอุทธรณ์ของนิสิตตามข้อบงัคับ
และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

1. การวิเคราะห์วิธีประเมินทีส่อดคลอ้งตาม 
PLO ที่ตั้งไว้ จะช่วยให้สามารถพฒันาผู้เรยีน
ได้เจาะจงยิ่งขึ้น 

2. การวิพากษ์ทวนสอบแผนการสอน เกณฑ์
การประเมิน การให้คะแนน จะช่วยการ
ประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ และ
เป็นธรรม ให้กับผู้เรียน 

3. การประเมินระบบการแจ้งผลการประเมิน
แก่ผู้เรยีนจะช่วยให้หลักสูตรสามารถ
ตรวจสอบและวเิคราะห์เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การประเมินระบบการอุทธรณ์ และสื่อสาร 
จะช่วยให้ผู้เรียนมั่นใจต่อการประเมินผล
และวัดผลที่มคีวามโปร่งใสเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้

 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากร
สายวชิาการ (Academic 
Staff Quality) 

1. มีการรายงานข้อมูลอัตราส่วนระหว่าง
จ านวนบุคลากรสายวิชาการกับจ านวน
ผู้เรยีน และภาระงานของผู้สอน จ านวน
บุคลากรสายวิชาการมีความพอเพียงและ
เหมาะสมทั้งในเชิงคุณภาพและปรมิาณ 

2. มีการค านวณอัตราการส่วนจ านวนนิสิต
ต่ออาจารย์ และภาระงานของอาจารย์ 
รวมถึงการวางอัตราก าลังในอนาคตจนถึง
การเกษียณราชการหรือการหา
อัตราก าลังทดแทน 

3. มีกระบวนการประเมินภาระงานและ
สมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ 

4. มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายวิชาการ มกีาร
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการใหม้ี
ความก้าวหน้าทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ  

5. อาจารย์มีศักยภาพทางด้านงานวิจยั   
และได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
สนับสนุนงานวิจัยทัง้ภายในและภายนอก 
รวมถึงมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีการ
น าผลงานวิชาการลงไปสู่รายวิชาใน
หลักสตูร 

6. มีประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือ่นขั้น
เงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ ปี 
2562 และมีการทบทวนปรับปรุงและใช้
จนถึงปัจจุบัน 

1. การจัดท าแผนระยะยาวของการศกึษาต่อ
ของคณาจารย์ในหลักสตูร การจัดท าแผน
ระยะยาวของการพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายงาน (แผนพัฒนาเรื่องการขอต าแหน่ง) 
การจัดท าแผนพัฒนาตนเองในระดับบุคคล 
(IDP) การจัดท าแผนระยะยาวของการจัดท า
แผนการเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุงาน 
การจัดท าแผนพัฒนาที่มองไปในอนาคต จะ
ช่วยให้หลักสูตรมีการจัดการด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. การก าหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะที่
ชัดเจน และสอดคล้องตามบริบทของ
หลักสตูรและคณะ จะช่วยสร้างแรงจูงใจใน
การการพัฒนาตนเองของอาจารย ์

3. การวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่มาจาก
ส ารวจความต้องการของบุคลากรใน
หลักสตูรอย่างรอบด้าน จะช่วยตอบสนอง
ต่อความต้องการของหลักสูตรตาม PLO 
และตามความเชี่ยวชาญทางวิชาการของ
บุคลากร 

4. การตั้งเป้าหมาย การสนับสนุนงบประมาณ 
และตดิตามผลด้านผลงานวิชาการของ
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยกระตุ้นให้
อาจารย์พัฒนาวิชาการตลอดเวลา 
 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากร
สายสนับสนนุ (Support 
Staff Quality) 

1. มีการวิเคราะห์และจดัท ากรอบ
อัตราก าลังและแผนในการก าหนด
อัตราก าลังของฝ่ายสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง  

2. มีการส ารวจความต้องการและจดัสรร
งบประมาณในการสนับสนุนให้บุคลากร
สายสนบัสนุนได้มโีอกาสในการพฒันา
ตัวเองอย่างสม่ าเสมอ  

3. มีการก าหนดและประเมินผลสมรรถนะ
ของบุคลากรสายสนับสนุนตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 

4. มีการพิจารณาความดีความชอบและ
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามประกาศของ
มหาวิทยาลยั 

 

1. การทบทวนจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
ตามภาระงานจริงทุกด้านจะช่วยให้การ
ด าเนินงานของหลักสตูรเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสดุ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาระยะยาวส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน การจัดท าแผนระยะ
ยาวของการจัดท าแผนการเลิกจ้างหรือการ
เกษียณอายุงาน จะช่วยท าให้การบริหาร
จัดการดา้นทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิมาก
ยิ่งข้ึน 

3. การสื่อสาร และท าความเข้าใจการประเมิน
รวมกันทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินจะมี
ส่วนช่วยให้เกิดการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

4. การพัฒนาตนเองควรเป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสตูรเพื่อท าให้เกดิการ
พัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 

5. การเก็บข้อมูลและการวางแผนการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่
น าไปสู่การปรับปรุงการใหบ้ริการต่อ
ผู้รับบริการที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

6. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาชีพจะช่วยให้
บุคคลากรสายสนับสนุนมีความก้าวหน้าทาง
สายงานและพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้ 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 8 คุณภาพและการ
สนับสนนุผู้เรียน 
(Student Quality and 
Support) 

1. มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การ
รับเข้า รวมถึงจ านวนการรับ โดยอาศัย
กระบวนการและหลักเกณฑ์การรบัเข้า
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

2. มีแสดงข้อมลูการรับเข้า จ านวนผูส้มัคร 
จ านวนผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษาและจ านวนผู้
ลงทะเบียน 

3. มีระบบการตดิตามความก้าวหน้าในการ
เรียนของนิสิตที่หลากหลาย เช่น ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา ระบบ Reg อาจารย์
ผู้สอนในแตล่ะรายวิชา มีการจดัท า
โครงสร้างและระบบการให้ค าปรึกษาแก่
นิสิต รวมถึงจดัท าระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าใน
การเรยีนของผู้เรยีน 

4. มีกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนานิสิตตั้งแตเ่ริ่มรับเข้าจนถึงส าเร็จ
การศึกษา เช่น โครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา หรือระบบเตรียม
ความพร้อมส าหรับการท างานหรอืศึกษา
ต่อ มีการส่งเสรมิกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสตูร 

5. มีการจัดสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสม มี
การส ารวจความต้องการด้านอุปกรณ์
และสิ่งสนับสุนนการเรียนการสอน สิ่ง
อ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น ห้องศาลจ าลอง ห้องสมุด
กฎหมาย ห้องรับชมการถ่ายทอดค า
บรรยายของเนติ และคลินิกกฎหมาย 
เป็นต้น 

1. การเก็บข้อมูลเรื่องผลการเรียนของผู้เรียน
โดยจ าแนกแต่ละโครงการรับเข้า รวมไปถึง
การพิจารณาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติจะมี
ส่วนช่วยให้หลักสตูรสามารถเลือกใช้
กระบวนการในการรับเข้านสิิตที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสดุ 

2. การทบทวนคุณสมบัติการรับเข้าของผู้เรียน
ให้เหมาะสมกับหลักสตูร และการสื่อสารที่
ชัดเจน จะช่วยให้หลักสูตรสามารถพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว ้

3. การสร้างระบบการตดิตามผู้เรียน ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับ PLOs ของหลักสูตร 
จะช่วยให้ผู้เรียนเรียนจบตามระยะเวลาของ
หลักสตูรได้มากยิ่งข้ึน 

4. การจัดท าฐานข้อมลูการคงอยู่ อัตราการ
ออกกลางคัน และน าไปวิเคราะหอ์ย่างเป็น
รูปธรรม สามารถน าไปก าหนดแนวทางการ
แก้ไขและวเิคราะห์ในการจดัการหลักสูตรได ้

5. การทบทวนระบบตดิตามผูเ้รียนและการ
วิเคราะหเ์ชิงลึกถึงสาเหตุการคงอยู่ของ นิสิต
จะช่วยลดการตกออกของผู้เรียนได้ 

6. การเปรยีบเทียบข้อมลูร่วมกับสถาบันอ่ืนๆ 
จะช่วยสะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบนัของ
หลักสตูรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 

7. การส ารวจความต้องการ ในการจดัอบรม
เพิ่มทักษะจากผูเ้รียน จะช่วยพัฒนาผู้เรยีน
ได้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

8. การมีระบบการจดัเก็บข้อมลูที่สะท้อนผล
จากผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีน จะช่วยได้
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการผู้เรียน 

 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทางกายภาพ 
(Facilities and 
Infrastructure) 

1. มีห้องสมุดคณะฯและมีห้องประชุมย่อย
ในห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนรูปแบบกิจกรรมกลุ่ม 

2. มีทรัพยากรและแหล่งเรยีนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ได้แก่ 
อุปกรณ์ ห้องต่างๆ (ห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฯ) 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. หลักสตูรมมีาตรการหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ช่วยส่งเสรมิและสนับสนนุการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตาม
สถานการณ์โควดิ 

4. มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหส้ะอาดถูก
สุขลักษณะ 

5. มีการส ารวจความต้องการและความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนและการบริการ 
 

1. การวางแผนส ารวจความต้องการพื้นฐาน
ของอุปกรณ์,เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาธารณปูโภคทีม่คีวาม
จ าเป็นต่อทางการเรียนการสอนและการวจิัย 
อย่างเป็นระบบ จะสามารถช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนใน
หลักสตูรได้เป็นอยา่งด ี

2. กระบวนการประเมินความเพียงพอและ
คุณภาพของอุปกรณ,์เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณูปโภค
รวมถึงสิ่งสนับสนุนจะช่วยใหส้ิทธ์ิเข้าถึงการ
พัฒนาการตามลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์
ได ้

3. การเก็บข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลตอบกลับ
จากผู้เรียนเพื่อมาจดัสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้้วยตนเอง สถานท่ีท างานกลุ่ม วัสดุ
อุปกรณ์การสืบค้น หนังสือในห้องสมุด 
คอมพิวเตอร์ WiFi จะเป็นสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทีส่ าคญัของผู้เรยีน 

4. การวิเคราะห์ชนิดและคณุภาพ แหล่ง
หนังสือและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า 
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ จะเป็นสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ที่ส าคัญของผู้เรียน 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 10 การส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 
(Quality Enhancement) 

1. มีการก าหนดกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อน าไปวางแผนการเก็บข้อมลู
ป้อนกลับของแต่ละกลุ่ม 

2. มีการเก็บข้อมลูป้อนกลับจาก 
stakeholder และน าข้อมูลจาก 
stakeholder มาใช้ในการปรับปรงุ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและ
หลักสตูร 

3. มีการก าหนดกระบวนการเรียนการสอน
และการประเมินผลร่วมกันในแต่ละ
รายวิชา  

4. มีกระบวนการออกแบบและพัฒนา
หลักสตูรโดยคณาจารย์มสี่วนร่วม 

5. มีกระบวนการการจดัการเรียนการสอน 
และการประเมินผูเ้รียน มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีและ
บัณฑิต 

6. มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

1. การมีระบบวิเคราะห์ความต้องการของ 
Stakeholder จะท าให้สามารถทราบ
ความต้องการของ Stakeholder แต่ละ
กลุ่มได้อย่างชัดเจน 

2. การวางระบบจดัเก็บข้อมลู  ตั้งแตก่าร
ก าหนดเวลา  สัดส่วนของ stakeholder  
แต่ละกลุ่ม การก าหนดข้อค าถามที่ตรง
ประเด็น  ความต้องการของ 
Stakeholder จะช่วยให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน มีแนวโนม้หรือทิศทางที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
มาก  เช่น การก าหนดรายวิชา  การจัด
กิจกรรม อบรม หรือโครงการเสรมิทักษะ
ด้านต่างๆ เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ
จาก stakeholder ทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ข้อมูลในด้านนโยบายของสถาบัน ข้อมูล
ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการด าเนินงานของ
หลักสตูรที่ผา่นมา สภาวการณ์ของตลาด
งาน หรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใน
โลกปัจจุบัน จะช่วยให้การก าหนด ELOs 
ของหลักสูตร มีพัฒนาการอย่างตอ่เนื่อง 

4. การวางระบบในการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินวิธีการสอนและวิธกีาร
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้เช่ือมั่นได้
ว่ายังตอบสนองต่อ CLOs และ ELOs 
ที่ตั้งไว้  

5. การสร้างช่องทางอื่นๆในการรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่
นอกเหนือจากการส ารวจ จะท าการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมลูป้อนกลบัมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. การน าข้อมูลสะท้อนกลับจาก 
stakeholder มาปรบัปรุงคุณภาพการ
ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 



 
 

ตัวบ่งชี ้ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
AUN. 11 ผลผลิต 
(Output) 

1. มีรายงานจ านวนสถิตินสิิตที่รับเข้า  
2. มีรายงานอัตราการสอบผ่านและการ

ออกจากการศึกษากลางคัน 
3. มีรายงานจ านวนและร้อยละของนิสิตที่

ส าเรจ็การศึกษา 
4. มีรายงานอัตราการได้งานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา 
5. มีรายงานระยะเวลาการมีงานท ากอ่น

และหลังจบการศึกษา รวมถึงช่วง
เงินเดือน 

6. ผู้เรยีนและบัณฑติมลีักษณะโดดเดน่ 
เรื่องการสู้งานและความอดทน 

 

1. การมีระบบและกลไกในการเก็บขอ้มูลที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม จะช่วยท าให้
สามารถน าข้อมูลทีไ่ด้รับมานั้นมาวิเคราะห์
เพื่อน ามาใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุง 
นอกจากน้ีการก าหนดเป้าหมายหรือตัวช้ีวัด
ความส าเร็จจะช่วยให้สามารถวางแผนใน
การด าเนินการของหลักสูตรได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะหผ์ลข้อมลูด้านผลผลติที่จัดเก็บ
ในทุกด้าน เช่น แนวโน้มและทิศทางการ
ท างานในอนาคต อาชีพหลังส าเรจ็การศึกษา 
เป็นต้น จะท าให้หลักสตูรน าข้อมลูที่ไดม้า
วางแผนพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

3. การวิเคราะห์ข้อมลูการส าเร็จที่ไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์ จะช่วยให้การวางแผนป้องกัน
ได้ผลดยีิ่งข้ึน 

4. การท า Benchmarking กับมหาวิทยาลัยอื่น
ที่มีหลักสตูรเดียวกัน จะท าใหเ้กิดการ
เปรียบเทยีบและมองเห็นสิ่งที่ควรพัฒนา
แก้ไขปรับปรุงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
ตรวจประเมินโดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
  

  (อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย)    
ประธานกรรมการ 

 
  

 
 (ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา) 

 กรรมการ 
 


