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2.   ผลการประเมินตามตัวบง่ช้ีองค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบท่ี 1  

เกณฑ์การประเมินของหลักสูตรตัวบ่งชี้ 1.1 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 

ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ () 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

() 

1. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร    

2. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร    

3. คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร    

4. คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้สอน    

5. คุณสมบัติของอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารยท์ี่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม (ถ้ามี)  

-  

7. คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์    

8. การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จ

การศึกษา  

  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา  

  

10. การปรบัปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป ี

  

สรุปผล : หลักสูตรมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐานท้ังสิ้น …10. ข้อ 

หมายเหตุ ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี ประเมินเกณฑ์ 5 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 4 และ 10) 
บัณฑิตศึกษา ประเมินเกณฑ์ 10 ข้อ (เกณฑ์ข้อ 1 - 10)  
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 1 การก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน 

1.1 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 



 หน้า 3 

3. ผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 

Report Summary 

This report is based on information provided in the self- assessment report ( SAR) , 

evidences, site tours, and interviews with selected stakeholders including academic staff, 

support staff, students, alumni, and employers. It should be read together with the preliminary 

finding presented at the closing ceremony where key strengths and areas for improvement 

were highlighted. 

The AUN-QA assessment at programme level covers eight criteria.  Each criterion is 

assessed based on a seven-point scale. A summary of the assessment results for the หลักสูตร

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิตศิาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) at มหาวิทยาลัยพะเยา, is as follows: 

Criterion Score 

1. Expected Learning Outcomes 3 

2. Programme Structure and Content 3 

3. Teaching and Learning Approach 3 

4. Student Assessment 2 

5. Academic Staff 2 

6. Student Support Services 2 

7. Facilities and Infrastructure 2 

8. Output and Outcomes 2 

Overall Verdict 2 

Based on the assessment results, the หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564) at มหาวิทยาลัยพะเยา fulfills/does not fulfill the AUN-QA requirements 

to be awarded the AUN-QA certificate. The overall quality assurance implemented by the 

programme is Absolutely Inadequate/ Inadequate and Improvement is Necessary/ 

Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate/ Adequate as Expected/ Better 

Than Adequate/ Example of Best Practice/ Excellent (Example of World-class or Leading 

Practice). 
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ตารางท่ี 2  ผลประเมินรายตัวบ่งชี้ และสรุปจุดแข็ง (Strengths) และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
(Area for Improvement) ตามเกณฑ์ AUN-QA  
 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

1. Expected Learning Outcomes 

1.1 The programme to 
show that the 
expected learning 
outcomesa are 
appropriately 
formulated in 
accordance with an 
established learning 
taxonomy, are aligned 
to the vision and 
mission 
of the university, and 
are known to all 
stakeholders. 
 

1. หลักสูตรมีการสื่อสาร PLOs ไปยัง
บุคลากร  ผู้เรียน  และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยการประชาสัมพันธ์ในโบรชัวร์  
แผ่นพับ  โปสเตอร์  เว็บไซต์ของคณะ
นิติศาสตร์  การชี้แจงผ่านการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่  (SAR p. 43)  

2. หลักสูตรมีการน า TQF 
ระดับอุดมศึกษา   และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา มาเป็น
ส่วนหน่ึงในการก าหนด PLOs ของ
หลักสูตร  (SAR p.51)  

 

1. การจัดท า PLOs ของหลักสูตรเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของระดับการเรียนรู้ ควรมีการเลือกใช้ 
Learning taxonomy ที่เหมาะสมกับบริบทของ
หลักสูตร และเลือกใช้ Action verb ที่สอดคล้องกับ 
PLOs และสามารถประเมินการบรรลุผลได้จริง เช่น 
PLO ย่อยในด้านความรู้ข้อ (1) – (3) หรือทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบข้อ 
(2) – (4) ที่อาจประเมินผลการบรรลุได้ยาก (SAR p.8) 

2. การน า vision & mission ของสถาบันมาเป็นส่วน
หน่ึงในการก าหนด  PLOs ของหลักสูตร โดยการแสดง
ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์
และพันธกิจ จะช่วยให้หลักสูตรเห็นความสัมพันธ์และ
ม่ันใจว่าการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกับสถาบัน 

3. หลักสูตรอาจมีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของการ
สื่อสาร PLOs ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  ไม่
ว่าจะเป็นด้านรูปแบบ  วิธีการสื่อสาร  ช่องทางที่
น าเสนอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรับรู้และความ
เข้าใจ 

2 

1.2 The programme to 
show that the 
expected 
learning outcomes for 
all courses are 
appropriately 
formulated and are 
aligned to the 
expected learning 

หลักสูตรได้น าผล PLOs มาใชใ้นการ
ออกแบบแผนการเรียนรู้ของหลักสูตร  
รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนและการ
วัดประเมินผล ซ่ึงเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่าง CLOs ของรายวิชากับ 
PLOs ดังแสดงในตารางหน้า 45 
(SAR p.45)  อีกทั้ง เน่ืองจาก
หลักสูตรเป็นแบบแผน 1 แบบ 1.1 ที่
เน้นการท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่าง
เดียว ซ่ึงได้มีการก าหนดรายวิชา

พิจารณาการทบทวนความสอดคล้องตรงกันระหว่าง 
CLOs และ PLOs ในทุกประเด็น ตามช่วงเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

outcomes of the 
programme. 
 

สัมมนา 1-3 ที่ผลการบรรลุรายวิชา
จะสามารถช่วยผลักดันการบรรลุ 
PLOs ของหลักสูตรได้ (สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

1.3 The programme to 
show that the 
expected learning 
outcomesa consist of 
both generic 
outcomes (related to 
written and oral 
communication, 
problem-solving, 
information 
technology, 
teambuilding skills, 
etc) and subject 
specific outcomes 
(related to knowledge 
and skills of the study 
discipline). 

1. PLOs ของหลักสูตรที่กระจายลง
ในแต่ละชั้นปี ประกอบด้วย generic 
และ specific outcome และมีการ
จ าแนกเป็น knowledge-skill-
attitude  (SAR p.47-50) 
 
2. PLOs ของหลักสูตรประกอบด้วย 
GLOs และ SLOs ส าหรับการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
ความสามารถในการท าวิจัยทาง
นิติศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบ
วิธีวิจัย...   หรือความสามารถคิด
วิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่มีความ
ซับซ้อน...   เขียนบทความวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติได้ เป็นต้น  
(SAR p.47-50) 

การพิจารณาทบทวนการจ าแนก GLOs และ SLOs  
และประเด็น knowledge-skill-attitude  เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินหลักสูตรให้บรรลุตรงตาม 
PLOs  เช่น  
(1) ความสามารถเลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสม ถูก
ก าหนดเป็น SLO ด้านความรู้ ที่อาจพิจารณาเป็น 
GLO ได้    หรือ  
(2) SLO ในด้าน attitude เรื่องอุดมการณ์ในการอุทิศ
ตนเพื่อส่วนรวม หรือการยึดม่ันในความยุติธรรม ก็อาจ
เป็น GLOs ได้ แต่ถ้ายังเป็น SLO หลักสูตรอาจต้องใส่
รายละเอียดที่มีความจ าเพาะต่อหลักสูตรลงไปใน PLO 
ดังกล่าว  (SAR p.47-50) 
 

3 

1.4 The programme to 
show that the 
requirements of the 
stakeholders, 
especially the external 
stakeholders, are 
gathered, and that 
these are reflected in 
the expected learning 
outcomes. 
 
 
 
 

หลักสูตรได้มีการระดมความคิด 
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
อาจารย์  ผู้บริหาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  อัยการ  ผู้พิพากษา  
มหาบัณฑิต  นิสิต  ผู้ใช้บัณฑิต  มี
การใช้ TQF ระดับอุดมศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  และ
มาตรฐานทางวิชาชีพกฎหมายที่
เก่ียวข้อง มาก าหนดเป็น PLOs ของ
หลักสูตร    โดยแสดงความสัมพันธ์
ระหว่าง PLOs กับข้อมูลจาก SHs  
(SAR p.51, ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

การจ าแนกประเด็นของ needs/requirements จาก 
SHs  การจัดล าดับความส าคัญ  และการเช่ือมโยง
ระหว่างความต้องการของ SHs รายประเด็นกับ 
PLOs จะท าให้ทราบความสอดคล้องและช่วยสะท้อน
ความสัมพันธ์ได้ชัดเจนแก่หลักสูตรในการก าหนด 
PLOs  

 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

1.5 The programme to 
show that the 
expected learning 
outcomes are 
achieved by the 
students by the time 
they graduate.b 

หลักสูตรมีการก าหนดวิธี/
กระบวนการวัดผลการบรรลุ PLOs 
ไว้ในตารางหน้า 52  ซ่ึงประกอบด้วย
การสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ  
การเสนอและสอบดุษฎีนิพนธ์  การ
สอบ QE  และการเผยแพร่ผลงาน 
เป็นต้น  (SAR p.52)  และมีการ
ประเมินจากการบรรลุรายวิชา
สัมมนา 1-3 (สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

1. กระบวนการในการวัดผลการบรรลุ PLOs ที่มีการ
ก าหนดประเด็นและวิธีการวัดให้ชัดครบถ้วนทุกข้อ  
โดยเฉพาะกรณีของ PLOs ย่อยที่แสดงในตารางหน้า 
7-9 (SAR)  เพื่อให้หลักสูตรสามารถประเมินผลการ 
PLOs จากผู้เรียนได้ครบถ้วนเม่ือส าเร็จการศึกษา 

2. การบรรลุ PLOs ของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
อาจพิจารณาผลหลังจากการส าเร็จการศึกษา เช่น การ
ได้รับการไปศึกษาต่อ  การพัฒนาทักษะการท างาน  
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน เป็นต้น  

2 

2. Programme Structure and Content 

2.1 The specifications 
of the programme and 
all its coursesc are 
shown to be 
comprehensive, up-to-
date, and made 
available and 
communicated to all 
stakeholders. 

1. Program specification ของ
หลักสูตร มีการแสดงรายละเอียด
ครบถ้วนตามเอกสาร มคอ. 2 (เล่ม 
มคอ.2) และมีการเผยแพร่หลักสูตร
ผ่าน  แผ่นพับ  เล่มคู่มือนิสิต  
เว็บไซต์คณะ และ Facebook (SAR 
p.55)  โดยรูปแบบการเผยแพร่จะมี
ความเหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่แตกต่างกัน  (SAR p.56)   

2. รายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสูตรได้ถูกจัดท าขึ้นในรูปแบบ 
มคอ. 3 (มคอ. 3 รายวิชาสัมมนา)    

1. การทบทวนวิธีการเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรใน
ช่องทางต่าง ๆ ที่มขี้อมูลครบถ้วน และเหมาะสมกับ 
SHs แต่ละกลุ่ม เพื่อให้การสื่อสารระหว่างหลักสูตรกับ 
SHs เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เช่น ข้อมูลหลักสูตร
ในเว็บไซต์ที่ซ่ึงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะท าให้ SHs เข้าใจ
และรู้จักหลักสูตรได้มากขึ้น (เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ 
ม.พะเยา) 
 
2. ทบทวนผลสัมฤทธิ์ของการส่ือสาร program และ 
course specifications ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาในด้าน
รูปแบบ และช่องทางของการสื่อสาร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร 
 

3 

2.2 The design of the 
curriculum is shown to 
be constructively 
alignedd with achieving 
the expected learning 
outcomes. 

รายวิชาของหลักสูตรมีความสัมพันธ์
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้าน 
knowledge – skill – attitude  
(SAR p.58)  และมีการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs ของ
รายวิชาและ PLOs ดังแสดงในตาราง
หน้า 45 (SAR p.45) 
 

การน า PLOs มาก าหนดสาระที่จ าเป็นเพื่อใช้ในการ
ออกแบบรายวิชาหรือกิจกรรมของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาตามแนวทาง Backward Curriculum 
Design (BCD) จะท าให้รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดมี 
CLOs ที่สะท้อน PLOs ได้ตรงประเด็นและครบถ้วน  
ซ่ึงอาจแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบของการ 
mapping  หรือแผนภูมิ เพื่อให้เห็นภาพความ
สอดคล้องได้ชัด 

2 

2.3 The design of the 
curriculum is shown to 

 1. หลักสูตรยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาหรือเคยมี
ประสบการณ์กับหลักสูตร  การวางแผนในการ

1 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

include feedback from 
stakeholders, 
especially external 
stakeholders. 

จัดระบบการเก็บข้อมูลจะเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อ
น ามาใช้ในการออกแบบหรือวางแผนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรได้  

2. การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) จาก SHs ที่เคยมีประสบการณ์กับ
หลักสูตร กับการน ามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรหรือ
กิจกรรมของหลักสูตรในมิติต่าง ๆ จะท าให้หลักสูตร
เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตร 

2.4 The contribution 
made by each coursec 
in achieving the 
expected learning 
outcomes is shown to 
be clear. 
 

1. หลักสูตรมีการแสดงการกระจาย
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตามผลการ
เรียนรู้ของ TQF ดังแสดงใน 
curriculum mapping ของ มคอ. 2 
(มคอ. 2) และมีการแสดงความ
สอดคล้องระหว่างรายวิชากับ PLOs 
ดังแสดงในตาราง 65 (SAR p.65) 

2. รายวิชาวิทยานิพนธ์และสัมมนา 
1-3 ประกอบด้วยเน้ือหารายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการค้นคว้า 
การจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์    
การท าวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์ เป็น
ต้น โดยหลักสูตรได้ใช้รายวิชาสัมมนา 
1-3 ในการขับเคลื่อนการท า
วิทยานิพนธ์  และให้มีการประเมิน
ความก้าวหน้า  ซ่ึงกิจกรรมการเรียนรู้
สามารถน าไปสู่การบรรลุ PLOs ของ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
(สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

ทบทวนการกระจายผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละ
รายวิชา  ในด้านของความสอดคล้องระหว่างเน้ือหา
รายวิชา กับ PLOs/CLOs และ learning level ตาม
ช่วงระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า
การบรรลุทุกรายวิชาหรือกิจกรรมของหลักสูตร
ผลักดันไปสู่การบรรลุ PLOs ในระดับ 
 

3 

2.5 The curriculum to 
show that all its 
coursesc are logically 
structured, properly 
sequenced 

หลักสูตรมีการจัดล าดับรายวิชาตาม
ระดับการเรียนรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษาตั้งแต่ระดับต้น  
ระดับกลาง และระดับสูง โดยเรียง
ตามเน้ือหาและเชื่อมโยงความ

การจัดท า mapping โครงสร้างของหลักสูตรที่แสดง
ระดับการเรียนรู้ (learning level) และมีการเชื่อมโยง
การบูรณาการเน้ือหาของรายวิชา จะเป็นประโยชน์ต่อ
การทบทวนหลักสูตรในการบรรลุ PLOs ได้  

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

(progression from 
basic to intermediate 
to specialised 
courses), and are 
integrated. 
 

สอดคล้อง (SAR p.93-94) และ
หลักสูตรได้มีถูกออกแบบให้มีรายวิชา
สัมมนา 1-3 ที่ไล่ระดับกิจกรรมการ
เรียนรู้กระบวนทางท าวิทยานิพนธ์ 
ตั้งแต่การจัดท าเค้าโครงวิทยานิพนธ์  
การเตรียมตัวสอบ QE  เขียนเล่ม
วิทยานิพนธ์ ไปจนกระทั่งการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย  (สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

2.6 The curriculum to 
have option(s) for 
students to pursue 
major and/or minor 
specialisations. 
 

หลักสูตรเป็นแบบการท าวิทยานิพนธ์
เพียงอย่างเดียว ไม่มีรายวิชาเลือก 
แต่หลักสูตรได้จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ เช่น การ
เชิญบรรณาธิการและอาจารย์ที่มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมาให้
ความรู้ในเรื่องของแนวทางการตีพิมพ์
ผลงาน (สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจมีการก าหนดกิจกรรม
ที่ส่งเสริมหรือช่วยเติมเต็มองค์ความรู้และคุณลักษณะ
ตาม PLOs ของหลักสูตร เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนสามารถบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรได้  

3 

2.7 The programme to 
show that its 
curriculum is reviewed 
periodically following 
an established 
procedure and that it 
remains up-to-date 
and relevant to 
industry. 

หลักสูตรมีแผนจะทบทวนหลักสูตร
ทุก 5 ปี ตามรอบที่ สป.อว. ก าหนด 
(SAR p.78)  

 

การทบทวนหลักสูตรที่ด าเนินการอย่างเป็นระบบ เป็น
ประจ าตามรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  จะท าให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง/พัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรในมิติต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง และท าให้
ม่ันใจได้ว่าหลักสูตรตอบ PLOs  มีความทันสมัย และ
ยังตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งงาน/ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและบัณฑติ 

2 

3. Teaching and Learning Approach 

3.1 The educational 
philosophy is shown 
to be articulated and 
communicated to all 
stakeholders. It is also 
shown to be reflected 

1. สถาบันมีการก าหนดปรัชญา
สถาบันในปี พ.ศ.2565 คือ 
“ประสบการณ์สร้างปัญญา”  ดังน้ัน
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจึงใช้
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนของ
หลักสตูร และมีการสื่อสารผ่าน

1. การทบทวนผลสัมฤทธ์ิของการส่ือสารในเรื่อง (1) 
ปรัชญาการศึกษาของสถาบัน และ(2) การน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเน้น
ผลลัพธ์ซ่ึงเป็นแนวทางหลักของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง
รับรู้และเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

in the teaching and 
learning activities.e 
 
 
 
 

เว็บไซต์ของคณะ  แผ่นพับ และ
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (SAR p.80)   

 

2. การติดตามการน าปรัชญาการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์
ไปใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมเสริมของหลักสูตรปริญญาเอก ทั้ง
ทางด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ  การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยงานวิทยานิพนธ์  และกิจกรรมการศึกษา
อ่ืน ๆ  ตามรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

3.2 The teaching and 
learning activities e are 
shown to allow 
students to participate 
responsibly in the 
learning process. 
 

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทั้งในการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์  การแสดงความคิดเห็น
ต่อเค้าโครงและเน้ือหาวิทยานิพนธ์ 
(สัมภาษณ์ผู้เรียน) 

 4 

3.3 The teaching and 
learning activities e are 
shown to involve 
active learning by the 
students. 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นแบบ 
active learning  ไม่ว่าจะเป็น การ
สืบค้น  คิดวิเคราะห์   การเขียน
บทความ  รูปแบบกิจกรรม Focus 
group  Think pare share  (SAR 
p.86)  

การทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามรอบระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดในทุกรายวิชา เพื่อให้ม่ันใจได้ว่า กิจกรรมของ
รายวิชาเป็นแบบ active learning ที่มีการฝึกฝนให้
ผู้เรียนได้มีองค์ความรู้หรือมีทักษะตาม CLOs และ 
PLOs 
 

3 

3.4 The teaching and 
learning activities e are 
shown to promote 
learning, learning how 
to learn, and instilling 
in students a 
commitment for life-
long learning (e.g., 
commitment to 
critical inquiry, 
information-processing 
skills, and a 
willingness to 
experiment with new 
ideas and practices). 

หลักสูตรแสดงกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning) ในเรื่อง
การค้นคว้า  วิจัย  เขียนบทความวิจัย 
ที่ก าหนดตัวชี้วัดไว้ในตาราง หน้า 88   
(SAR p. 88-89) 

 

การก าหนดคุณลักษณะ/ทักษะ Life Long Learning  
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะของดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรที่
ชัดเจน จะท าให้หลักสูตรสามารถก าหนดตัวชี้วัดและ
วิธีการประเมินคุณลักษณะ LLL ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ซ่ึงส าหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คุณลักษณะใน
บางเรื่องอาจจะมีการติดตามประเมินหลังจากผู้เรียน
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว   
ได้อีกทางหน่ึง  

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

3.5 The teaching and 
learning activities e are 
shown to inculcate in 
students, new ideas, 
creative thought, 
innovation, and an 
entrepreneurial 
mindset. 

หลักสูตรก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็น  การ
น าเสนอมุมมองใหม่ ๆ ทางนิติศาสตร์  
พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เป็น
ต้น  (SAR p.91)   
 

พิจารณาแนวคิดในเรื่องของ entrepreneurial 
mindset  ในมิติที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่น การม่ันเพิ่มเติมความรู้เพื่อให้รู้รอบ
ด้าน  การแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย เป็นต้น  เพื่อ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แนวคิดเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

3 

3.6 The teaching and 
learning processes are 
shown to be 
continuously 
improved to ensure 
their relevance to the 
needs of industry and 
are aligned to the 
expected learning 
outcomes. 

1. หลักสูตรมีแผนการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนของ
หลักสูตรตามรอบการปรับปรุง
หลักสูตร คือในปี 2569 ตามระบบ 
PDCA (SAR p. 91)  อย่างไรก็ตาม 
พบว่าเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมการเรียนรู้  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการเก็บ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้เรียนและวิทยากรพิเศษ เพื่อ
ทบทวนวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
รายวิชา และน าไปใช้ในการปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การ
เพิ่มข้อเสนอแนะในเรื่องการ
วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการ
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
เชิงนโยบายในวิชาวิทยานิพนธ์  (SAR 
p.99)  

การทบทวนการจัดการการเรียนการสอน ควรต้องท า
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองตามช่วงเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
ของหลักสูตรยังคงผลักดันการบรรลุผล CLOs และ 
PLOs  และยังตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง
งานหรือความต้องการของบัณฑิต/ผู้ใช้บัณฑิต   

3 

4. Student Assessment 

4.1 A variety of 
assessment methodsf 
are shown to be used 
and are shown to be 
constructively aligned 
to achieving the 
expected learning 
outcomes and the 

กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรมี
การวัดประเมินผลในหลายรูปแบบ 
เช่น สอบวัดคุณสมบัติผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์  การน าเสนอ
ความก้าวหน้า  การประเมินการ
น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  และ
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์  (SAR 
p.93)   

การพิจารณาทบทวนวิธีการวัดประเมินผลผู้เรียน ต่อ
การสะท้อน CLOs และวัตถุประสงค์ของรายวิชา โดย
การด าเนินการอย่างเป็นระยะตามช่วงเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด  

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

teaching and learning 
objectives.  

4.2 The assessment 
and assessment-
appeal policies are 
shown to be explicit, 
communicated to 
students, and applied 
consistently. 
 

คณะมีช่องทางส าหรับให้ผู้เรียน
สามารถยื่นอุทธรณ์เก่ียวกับข้อสงสัย
ในเรื่องการสอนและวิธีการ
ประเมินผล โดยชี้แจงรายละเอียดให้
ผู้เรียนทราบในวันปฐมนิเทศ  (SAR 
p.95)  ซ่ึงในปี 2564 หลักสูตรไม่ได้
รับการร้องเรียนหรืออุทธรณ์จาก
ผู้เรียน 

  

1. การก าหนดนโยบายของการประเมินผลการเรียนรู้
ของรายวิชาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

2. การผลักดันให้การอุทธรณ์ในเรื่องของการวัด
ประเมินผล ด าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลางตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดขึ้น จะท าให้หลักสูตรได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหา และพัฒนาการ
เรียนการสอนและการประเมินผลให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการด าเนินการสอบถามผลการ
ประเมินแบบไม่เป็นทางการ หลักสูตรอาจเพิ่มช่องทาง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการท างานต่อไป  

2 

4.3 The assessment 
standards and 
procedures for 
student progression 
and degree 
completion, are 
shown to be explicit, 
communicated to 
students, and applied 
consistently. 
 

1. หลักสูตรมีการก าหนดให้ผู้เรียน
ต้องผ่านการสอบ QE ก่อนการเสนอ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์   
และประเมินการส าเร็จการศึกษาจาก
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ตาม
ประกาศที่มหาวิทยาลัยก าหนด (SAR 
p.45-46, p.95, ข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน) 

2. หลักสูตรมีการชี้แจงข้อก าหนดถึง
แนวทางการประเมินทั้งหมดของ
หลักสูตรให้ผู้เรียนรับทราบ และมี
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
(สัมภาษณ์ผู้เรียน) 

การทบทวนข้อก าหนดที่ใช้ในการประเมิน
ความก้าวหน้าและข้อก าหนดการจบการศึกษา เป็น
ประจ าตามรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด เพื่อให้
หลักสูตรม่ันใจได้ว่าวิธีการหรือข้อก าหนดที่ใช้
เหมาะสมต่อการสะท้อนความก้าวหน้าของการเรียนรู้
และประเมินการจบการศึกษาได้ตามที่หลักสูตร
คาดหวัง 

3 

4.4 The assessments 
methods f are shown 
to include rubrics, 
marking schemes, 
timelines, and 
regulations, and these 
are shown to ensure 

1. หลักสูตรมีการใช้แบบประเมินที่
ระบุหัวข้อของการประเมินและ
คะแนนในแบบประเมินการน าเสนอ
ผลงาน/การรายงานความก้าวหน้า 
และแบบประเมินและวัดผลการสอบ 
QE  (SAR p.96, แบบประเมินใน

การประเมินวิธี/เครื่องมือของการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ ทั้ง Rubric, Marking schemes  และ
ข้อก าหนดในการวัดผลที่ถูกก าหนดขึ้น ควรมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ทั้งในเรื่องของรายละเอียด  
ข้อก าหนด  ล าดับเวลา  รูปแบบหรือเครื่องมือที่ใช้ 
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการวัดประเมินผลมีความเที่ยง  คง
เส้นคงวา  เชื่อถือได้  และยุติธรรม 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

validity, reliability, and 
fairness in assessment. 

ภาคผนวก, สัมภาษณ์รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้สอน) 

2. หลักสูตรชี้แจงรายละเอียดการ
ประเมินผลของรายวิชาหรือกิจกรรม
ของหลักสูตร  เช่น เกณฑ์การให้
คะแนน QE (สัมภาษณ์ผู้เรียน)  
เกณฑ์การน าเสนอผลงานในรายวิชา
สัมมนา  และช่วงเวลาของการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน) เป็น
ต้น 

4.5 The assessment 
methods f are shown 
to measure the 
achievement of the 
expected learning 
outcomes of the 
programme and its 
courses. 

หลักสูตรมีการประเมินผลการบรรลุ 
PLOs จากการประเมินผลการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชา (SAR p.97) เช่น 
การประเมิน PLO 1 เรื่องการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และการประเมิน 
attitude (PLO 2) ในการประเมิน
การน าเสนอรายวิชาสัมมนา 1 
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและผู้สอน)  และแสดงความ
สอดคล้องของวิธีการประเมินกับ 
PLOs ในตารางหน้า 98 (SAR) 

 

1. วิธีการประเมินที่ชัดเจนและเปน็รูปธรรม ทั้งใน
ส่วนของการติดตามผลการเรียนในรายวิชาสัมมนา  
การสอบประเมิน QE  และการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ จะช่วยให้หลักสูตรเชื่อม่ันได้ว่าผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรบรรลุ PLOs ครบถ้วนทุก
ประเด็น 

2. การทบทวนความสอดคล้องของวิธีการวัด
ประเมินผลที่ใช้ในทุกรายวิชาหรือกิจกรรมการเรียนรู้
ของหลักสูตร ต่อการบรรลุ CLOs และ PLOs ควร
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ ตามช่วงระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด เพื่อให้ผลจากการวัดประเมินผลจาก
รายวิชาสามารถสะท้อนคุณภาพการเรียนรู้ตาม CLOs 
และ PLOs ได้จริง 

3. หลักสูตรอาจมีการติดตามส ารวจเก็บข้อมูลของ
บัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาไประยะหน่ึง จากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ม่ันได้ใจได้ว่าหลักสูตร
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจริง 

2 

4.6 Feedback of 
student assessment is 
shown to be provided 
in a timely manner. 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ 
(กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมฟังการ
รายงานผลการด าเนินงานของผู้เรียน) 
ได้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน

หลักสูตรอาจมีกระบวนการทบทวนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการป้อนกลับข้อมูลของแต่ละ
รายวิชา ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

ในประเด็นต่าง ๆ  มีการโต้แย้งและ
อภิปรายในประเด็นใหม่   มีการให้
ข้อเสนอแนะกับการน าเสนอ การส่ง
งาน เป็นต้น (SAR p.99, สัมภาษณ์
ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน, 
สัมภาษณ์ผู้เรียน) 

4.7 The student 
assessment and its 
processes are shown 
to be continuously 
reviewed and 
improved to ensure 
their relevance to the 
needs of industry and 
alignment to the 
expected learning 
outcomes. 

หลักสูตรมีการรับข้อเสนอแนะจาก
ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิต่อ
รายวิชา/การประเมินการน าเสนอ
ของผู้เรียน แล้วน ามาข้อมูลมาใช้ใน
การพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการของหลักสูตร (สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

การประเมินผู้เรียนและกระบวนการที่ใช้วัด
ประเมินผล ควรมีการทบทวนอย่างเป็นระบบ  เป็น
ขั้นตอน  ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามหลักสูตรก าหนด 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาและม่ันใจได้ว่าผลการประเมิน
สามารถสะท้อนการบรรลุ CLOs และ PLOs  รวมทั้ง
การตอบสนองต่อความต้องการของภาคการท างาน 
บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต  
 

2 

5. Academic Staff 

5.1 The programme to 
show that academic 
staff planning 
(including succession, 
promotion, re-
deployment, 
termination, and 
retirement plans) is 
carried out to ensure 
that the quality and 
quantity of the 
academic staff fulfil 
the needs for 
education, research, 
and service. 
 

1. คณะมีการจัดท าแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในด้านการศึกษาต่อ  
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
แผนการพัฒนาตนเอง  และมีการเก็บ
ข้อมูลจ านวนอาจารย์และอัตราการ
คงอยู่ (SAR p.102-104)  

2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท
และปริญญาเอก) มีแผนเพิ่ม
อัตราก าลังเพื่อทดแทน และเติมเต็ม
จ านวนผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สกอ.  และยังมี
แผนการหมุนเวียนบุคลากรที่มี
คุณสมบัติครบตาม สกอ. ก าหนด 
ขึ้นมาเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

การจัดท าแผนอัตราก าลังอย่างเป็นรูปธรรม โดย
พิจารณาข้อมูลของการคงอยู่  การโยกย้าย  การ
ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง  แผนการลาออกหรือเกษียณอายุ  
เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าหลักสูตรจะมีผู้สอนเพียงพอทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ในด้านจ านวนและคุณภาพหรือ
สมรรถนะ ที่จะสามารถรองรับการสอน การวิจัย และ
งานบริการอ่ืน ๆ ครอบคลุมความต้องการของ
หลักสูตร 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

5.2 The programme to 
show that staff 
workload is measured 
and monitored to 
improve the quality of 
education, research, 
and service. 
 
 

คณะมีการกระจายภาระงานสอนของ
หลกัสูตรให้กับอาจารย์โดยเฉลี่ยคน
ละ 8-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (SAR p. 
106)  

 

การประเมินภาระงานอย่างเป็นรูปธรรมในทุกภารกิจ
ของผู้สอน และการติดตามทบทวน workload อย่าง
สม่ าเสมอ จะท าให้คณะและหลักสูตรสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ในการวางแผนการจัดการภาระงานของผู้สอนให้
เหมาะสม เพื่อให้ผู้สอนสามารถพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ  การวิจัย  และการให้บริการอ่ืน ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

2 

5.3 The programme to 
show that the 
competencesg of the 
academic staff are 
determined, 
evaluated, and 
communicated. 
 

คณะมีการก าหนดคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญผู้สอนตามสาขาวิชา ในการ
รับเข้าบุคลากร (SAR p.110) และ
คัดเลือกอาจารย์ที่เข้าเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
สกอ. (สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  

1. การก าหนดสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการที่
จะเข้ามาด าเนินงานในหลักสูตรให้ชัดเจน เพื่อให้
อาจารย์เข้าใจความต้องการของหลักสูตร และเพื่อให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพไปในทิศทางที่หลักสูตร
ต้องการ    

โดยเฉพาะสมรรถนะของอาจารย์ในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาที่นอกจากจะต้องมีความสามารถในการ
ก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยัง
ครอบคลุมถึงทักษะการให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียนในทุก
กิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรและติดตามผู้เรียนให้
สามารถด าเนินงานวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

2. สื่อสารเรื่องสมรรถนะของหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบและเข้าใจถูกต้องตรงกัน 

3. การประเมินสมรรถนะ ที่มีการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ตามรอบระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จะท าให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรในการก ากับดูแล
และส่งเสริมสมรรถนะผู้สอนต่อไป 

2 

5.4 The programme to 
show that the duties 
allocated to the 
academic staff are 
appropriate to 
qualifications, 
experience, and 
aptitude. 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก ากับดูแล
คุณสมบัติของอาจารย์ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ สกอ. และสถาบันก าหนด   
โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ที่จะต้องมีคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับสิ่งที่

การวางแผนและผลักดันอาจารย์ในคณะที่มี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ให้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. และหน่วยงาน
ก าหนด อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์
ที่มีดวามเชี่ยวชาญหลากหลายด้านที่จะสามารถรองรับ
และตอบสนองต่อการสอนและการท าวิทยานิพนธ์ของ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรคาดหวัง 

3 
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 ผู้เรียนต้องการศึกษาค้นคว้าวิจัย  อีก
ทั้ง หลักสูตรได้มีการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วม
ประเมิน  วิพากษ์ และให้มุมมองของ
งานวิทยานิพนธ์ผู้เรียนในแง่มุมต่าง ๆ  
(สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอน, SAR p.104) 

5.5 The programme to 
show that promotion 
of the academic staff 
is based on a merit 
system which 
accounts for teaching, 
research, and service. 

1. การเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของสถาบัน 
โดยคณะมีการให้งบประมาณ
สนับสนุนการท าวิจัยเพื่อส่งเสริมการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (SAR 
p.110)   

2. คณะมีการก าหนดเกณฑ์การ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยน า
ผลงานด้านการสอน  การวิจัย และ
การบริการวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพ
และปริมาณมาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา (SAR p.110)   

การส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ เช่น การ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  การพิจารณาขั้น
เงินเดือน  ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบที่เป็นธรรม 
โดยพิจารณาถึงการสอน  วิจัย  และการบริการ
วิชาการ  

3 

5.6 The programme to 
show that the rights 
and privileges, 
benefits, roles and 
relationships, and 
accountability of the 
academic staff, taking 
into account 
professional ethics 
and their academic 
freedom, are well 
defined and 
understood. 

การก าหนดสิทธิประโยชน์ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณ
ของผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่เป็นอาจารย์
ใหม่ มีการปฐมนิเทศแจ้งสิทธิ
ประโยชน์ อาจารย์ประจ าเกณฑ์ตาม
มาตรฐานหลักสูตร  (SAR p.111) 

การส่ือสารเรื่องข้อก าหนดเรื่องสิทธิประโยชน์  
บทบาท  ความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณ  และการมี
อิสระทางวิชาการ ไม่ว่าจะก าหนดโดยคณะหรือ
สถาบัน ให้เข้าใจและน าไปปฏิบัติ 

3 

5.7 The programme to 
show that the training 
and developmental 

1. คณะมีการส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอน
ที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ และมีการ

1. การเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ 
การวิเคราะห์  และการน าไปใช้ในการวางแผนในการ
จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์

2 
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Score 
(1-7) 

needsh of the 
academic staff are 
systematically 
identified, and that 
appropriate training 
and development 
activities are 
implemented to fulfil 
the identified needs. 

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผ่านทาง 
Facebook   (SAR p.109) และมี
การจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วม
ฝึกอบรม (SAR p.112)    

2. คณะมีการสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัย  มีนโยบายการสนับสนุนการ
ท าวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
ประสบการณ์การท าวิจัยให้แก่
บุคลากรและสร้างผลงานทางวิชาการ 
(SAR p.112)    

จากข้อมูลดังกล่าว ควรมีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ ที่มีการก าหนดหัวข้อ  ผู้รับผิดชอบ  
กระบวนการ  เวลา ที่ชัดเจน 

2. การพิจารณาการความต้องการในการอบรม 
ประชุมวิชาการ หรือการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ 
ของอาจารย์ ต่อสมรรถนะทีห่ลักสูตรก าหนด จะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้สอนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถที่
ส่งเสริมกิจกรรมของหลักสูตรในการผลักดันให้บรรลุ 
PLOs ได้ 

3. การฝึกอบรมของบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา
นอกจากการพัฒนาศักยภาพด้านความเชี่ยวชาญองค์
ความรู้และประสบการณ์การท าวิจัยแล้ว อาจพิจารณา
ครอบคลุมไปถึงเรื่องการพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีประสิทธิภาพ  

5.8 The programme to 
show that 
performance 
management including 
reward and 
recognition is 
implemented to 
assess academic staff 
teaching and research 
quality. 

คณะมีการยกย่องเชิดชูและแสดง
ความยินดีกับบุคลากรในหลายด้าน 
เช่น อาจารย์ที่ได้รับรางวัล UPPSF  
และรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการ
สอนระดับประเทศ    (SAR p.113, 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร)  

การทบทวน ติดตาม และประเมินผล ของระบบ/
กระบวนการ/กิจกรรมที่จัดให้กับผู้สอน เพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิดประสิทธิภาพการสอนและการวิจัยที่ดี  จะท าให้
ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงและแนวทางใน
การด าเนินงานต่อไป 

2 

6. Student Support Services 

6.1 The student intake 
policy, admission 
criteria, and admission 
procedures to the 
programme are shown 
to be clearly defined, 
communicated, 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกการ
รับเข้าเป็นไปตามระเบียบของสถาบัน 
และมีการก าหนดจ านวนรับเข้าให้
สอดคล้องกับอัตราก าลังของผู้สอน
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และก าหนดคุณสมบัติการรับเข้า
เผยแพร่ผ่านแผ่นพับ  โบรชัวร์  สื่อ

1. การทบทวนคณุสมบัติของผู้เรียนที่หลักสูตร
ต้องการเป็นระยะ เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรในเรื่องของ
สามารถในการเรียนรู้ที่จะบรรลุผลตามโปรแกรมที่
หลักสูตรก าหนดไว้ได้   

นอกจากน้ี อาจพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสม
และผลกระทบของคุณสมบัติการรับเข้าของผู้เรียนบาง
ข้อที่อาจมีผลต่อการรับเข้าศึกษา เช่น ผลการสอบวัด

3 
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published, and up-to-
date. 

ออนไลน์  เว็บไซต์ของคณะ  (SAR 
p.116) 

2. หลักสูตรมีกระบวนการรับเข้า
ประกอบด้วยการสัมภาษณ์  และ
สอบความรู้เก่ียวกับข้อเสนอดุษฎี
นิพนธ์  หัวข้อดุษฎีนิพนธ์  เค้าโครง
ของหัวข้อที่เสนอ และแผนการ
ค้นคว้าตลอดการศึกษา (SAR p.116) 

ระดับทางภาษาอังกฤษ ที่มีผลต่อจ านวนการรับเข้าไม่
สอดคล้องกับความต้องการการเข้าเรียนต่อของผู้ที่
สนใจซ่ึงมาจากหลากหลายอาชีพ และผลต่อจ านวน
รับเข้าที่ไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร  ท าให้
หลักสูตรหรือหน่วยงานอาจพิจารณาหาแนวทางในการ
แก้ไขต่อไป   

2. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของช่องทางและรูปแบบการ
สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต่อจ านวนผู้ที่สนใจ
เข้าเรียน เป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลักสูตรจะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

6.2 Both short-term 
and long-term 
planning of academic 
and non-academic 
support services are 
shown to be carried 
out to ensure 
sufficiency and quality 
of support services for 
teaching, research, 
and community 
service. 
 

1. แผนการศึกษาของหลักสูตรที่มี
การน ารายวิชาสัมมนา 1-3 มาใช้ใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนและ
การท าวิทยานิพนธ์เอ้ือต่อการผลักดัน
และติดตามผู้เรียนให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่การร่างเค้า
โครงวิทยานิพนธ์  การสอบ QE  การ
จัดท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์
ตามล าดับ (SAR p.117-8, สัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบบัณฑิตและผู้เรียน) 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรช่วยส่งเสริม
และติดตามก ากับดูแลผู้เรียนทั้งใน
ด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ได้เป็น
อย่างดี (สัมภาษณ์ผู้เรียน) 
 

แผนการให้บริการเพื่อสนับสนนุ (support 
services) งานวิชาการและงานที่ไม่ใช่วิชาการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นรูปธรรม และการติดตาม
ทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ จะ
ท าให้หลักสูตรม่ันใจได้ว่าการบริการที่สนับสนุนการ
สอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
 
 

3 

6.3 An adequate 
system is shown to 
exist for student 
progress, academic 
performance, and 
workload monitoring. 
Student progress, 

หลักสูตรมีระบบและกลไกติดตาม
ดูแลความก้าวหน้าผู้เรียนที่ก าหนดไว้
แต่ละชั้นปี โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาสัมมนา 1-3  และให้ผู้เรียน
จัดท ารายงานความก้าวหน้าส่งทุก
ภาคการศึกษา (SAR p.118, 

1. การติดตามและทบทวนผลสัมฤทธิ์ของระบบการ
ติดตามความก้าวหน้าและภาระงานของผู้เรียน อย่าง
สม่ าเสมอ ซ่ึงระบบที่ดี จะช่วยให้หลักสูตรได้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไป
ตามที่หลักสูตรคาดหวัง 

3 



 หน้า 23 

Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

academic 
performance, and 
workload are shown 
to be systematically 
recorded and 
monitored. Feedback 
to students and 
corrective actions are 
made where 
necessary. 
 
 

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้เรียน) 
 

2. กระบวนการติดตามผลการให้ข้อเสนอแนะ หรือ
การแก้ไขปัญหาใด ๆ  ที่ท าอย่างเป็นระบบ มีการ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  วิธีการ  แนวทางการด าเนินงาน  
เพื่อให้ม่ันใจว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขเรียบร้อย   

6.4 Co-curricular 
activities, student 
competition, and 
other student support 
services are shown to 
be available to 
improve learning 
experience and 
employability. 
 
 

หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการ
ท าวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้เรียน เช่น การ
อบรมระบบ iThesis   การอบรมการ
ใช้ Westlaw   เชิญบรรณาธิการ
ส านักพิมพ์และอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์การตีพิมพ์วารสาร
ระดับนานาชาติมาให้ข้อมูลเรื่องการ
ตีพิมพ์ผลงาน เป็นต้น   (การ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)   

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและการประกวดแข่งขันหรือ
การเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการ เป็นกิจกรรม
ที่จะช่วยเติมเต็มและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในด้าน
การเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้  ทักษะและ
ความสามารถในการท างานในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นได้  

3 

6.5 The competences 
of the support staff 
rendering student 
services are shown to 
be identified for 
recruitment and 
deployment. These 
competences are 
shown to be 
evaluated to ensure 
their continued 
relevance to 

คณะมีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน
ทางวิชาการและกิจการนิสิต (SAR 
p.120) 

การทบทวนสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให้
เหมาะสมกับงานบัณฑิตศึกษา และประเมินสมรรถนะ
ตามความต้องการของหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรม่ันใจ
ได้ว่าการให้บริการด้านวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างให้ได้รับบริการราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

stakeholders needs. 
Roles and 
relationships are 
shown to be well-
defined to ensure 
smooth delivery of 
the services 
 
6.6 Student support 
services are shown to 
be subjected to 
evaluation, 
benchmarking, and 
enhancement. 
 
 
 
 
 

 1. การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของระบบการ
ให้บริการผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ
และด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา  ที่ท า
เป็นประจ าอย่างเป็นระบบ จะท าให้หน่วยงานได้ข้อมูล
เพื่อใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้
ดียิ่งขึ้น 

2. การ benchmark ในเรื่องของการให้บริการผู้เรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา  
จะเป็นการน ากระบวนการที่เรียนรู้จากคู่เทียบในเรื่อง
การให้บริการสนับสนุนกิจการนักศึกษาที่คู่เทียบ
ด าเนินการมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาให้ผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรดีขึ้น 
 

1 

7. Facilities and Infrastructure 

7.1 The physical 
resources to deliver 
the curriculum, 
including equipment, 
material, and 
information 
technology, are shown 
to be sufficient. 

คณะมีอาคารสถานที่ ห้องเรียนที่มี
อุปกรณ์ครบถ้วนส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน  ห้องศาลจ าลอง  และ
มีแผนในการจัดห้องปฏิบัติงานวิจัย
และค้นคว้าส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา  
ห้องประชุมย่อยส าหรับนิสิตปริญญา
โท และปริญญาเอก (SAR p.124) 

การเก็บข้อมูลเรื่อง “ความเพียงพอและพร้อมใช”้ 
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์  
เครื่องมือ  IT  ควรท าอย่างสม่ าเสมอ  เพื่อให้
หลักสูตร/คณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้น าข้อมูลไป
วางแผนจัดหา หรือปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปได้ 

2 

7.2 The laboratories 
and equipment are 
shown to be up-to-
date, readily available, 

หลักสูตรระดับปริญญาเอกแผน 1 
แบบ 1.1 ที่เน้นการศึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นหลัก ซ่ึงไม่ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการในการท าวิทยานิพนธ์ 

เน่ืองจากการท าวิทยานิพนธ์ของผู้เรียนหลักสูตร
ปริญญาเอกของคณะนิติศาสตร์ เป็นการด าเนินการ
วิจัย/ท าวิทยานิพนธ์โดยผ่านกระบวนการค้นคว้า  
วิเคราะห์  อภิปราย  ดังน้ันสถานที่และอุปกรณ์ที่

3 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

and effectively 
deployed. 

(SAR 10, สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร)  แต่ทั้งน้ี คณะได้จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการงานค้นคว้าวิจัย
ส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาไว้ใน
ห้องสมุดของคณะ (SAR p.128) 

สนับสนุนการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นต่อกระบวนการศึกษา  การทบทวนเรื่อง 
“ความเพียงพอ และพร้อมใช้”  โดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อหลักสูตรมีความพร้อมส าหรับการจัด
การศึกษาให้ส าเร็จบรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  

7.3 A digital library is 
shown to be set-up, in 
keeping with progress 
in information and 
communication 
technology. 

1. สถาบันมีการให้บริการห้องสมุด
กลาง และมีการให้บริการห้องสมุด
ดิจิทัล (SAR p.125) 

2. คณะได้มีการด าเนินการจัดซ้ือ
บริการเข้าถึงฐานข้อมูลทางกฎหมาย
ของ Westlaw Classic  เพื่อรองรับ
การค้นคว้าให้กับบุคลากรและผู้เรียน
ทุกระดับการศึกษา (SAR p.63, 
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผู้สอน และผู้เรียน)  

การเก็บข้อมูลเรื่องของ “ความเพียงพอ  พร้อมใช้ 
และทนัสมัย” ของต าราดิจิทัลและข้อมูลการค้นคว้า
ทางวิชาการอ่ืน ๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม
รอบระยะเวลาที่หน่วยงานก าหนด จะท าให้ได้ข้อมูลมา
ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและวางแผนการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อรองรับการเรียนการสอน และการท า
วิจัยอย่างเพียงพอ  

อย่างเช่น ความเพียงพอของฐานข้อมูลในการ
ค้นคว้าวิจัย ซ่ึงหน่วยงานอาจพิจารณาแนวทางการ
จัดซ้ือฐานข้อมูล Westlaw ให้เพียงพอในระยะยาว
เพื่อรองรับการเรียนการสอน  การท าวิทยานิพนธ์ และ
การท าวิจัย (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้สอน)  

3 

7.4 The information 
technology systems 
are shown to be set 
up to meet the needs 
of staff and students. 
 

  การเก็บข้อมูลเรื่อง “ความต้องการระบบสารสนเทศ 
(IT)” ในระบบต่าง ๆ จากผู้รับบริการทั้งบุคลากรและ
ผู้เรียน ควรท าอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และมีการ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ IT ให้
ตอบสนองตรงความต้องการของผู้ใช้บริการได้ 

2 

7.5 The university is 
shown to provide a 
highly accessible 
computer and 
network infrastructure 
that enables the 
campus community to 
fully exploit 
information 
technology for 

คณะมีจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้
บุคลากรในห้องพัก และจัด
คอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนในห้องสมุด 
(SAR p.126) 

การเก็บข้อมูลเรื่องของ “ความเพียงพอ  และพร้อม
ใช้งาน” ของอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้เรียนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการศึกษาค้นคว้าท า
วิทยานิพนธ์  ควรท าอย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และมี
การน าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการ และ
การบริหารงาน 

2 
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Criterion Strengths Areas for Improvement 
Score 
(1-7) 

teaching, research, 
service, and 
administration. 
7.6 The 
environmental, health, 
and safety standards 
and access for people 
with special needs are 
shown to be defined 
and implemented. 
 

1. ปี 2564 คณะมีการน าระบบ 
Green office มาใช้จัดการ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ
ปลอดภัย (SAR p.127) 
 
2. ระบบความปลอดภัยของคณะ
เป็นไปตามที่สถาบันจัดไว้ และคณะมี
การติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม (SAR 
p.127) 

  

1. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ ในเรื่องของ
การเข้าถึงได้และมาตรฐานในการบริการที่เก่ียวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม  สุขภาพ และความปลอดภัย ที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอ และมีการน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. การก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ และความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งก ากับดูแล
มาตรฐานในสิ่งสนับสนุนของผู้มีความต้องการพิเศษ 

3 

7. 7 The university is 
shown to provide a 
physical, social, and 
psychological 
environment that is 
conducive for 
education, research, 
and personal 
wellbeing. 
 

คณะมีการจัดมุมสีเขียว และจัดภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบ ๆ คณะเพื่อสร้าง
บรรยากาศในการเรียนและการ
ท างานให้กับบุคลากรและผู้เรียน 
(SAR p.128)  

การเก็บข้อมูลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
เรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่จะช่วยเอ้ือต่อการเรียน  การท าวิจัย และคุณภาพ
ชีวิตหรือการท าให้ผู้เรียนได้อยู่และเรียนอย่างเป็นสุข 
จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันหรือคณะในการวางแผน
บริหารจัดการสิ่งสนับสนุนให้เหมาะสมได้ 
 

3 

7.8 The competences 
of the support staff 
rendering services 
related to facilities 
are shown to be 
identified and 
evaluated to ensure 
that their skills remain 
relevant to 
stakeholder needs. 

คณะมีการก าหนดสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
มหาวิทยาลัย (SAR p.172-3) 

การทบทวนสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให้
เหมาะสมกับงานบัณฑิตศึกษา และประเมินสมรรถนะ
ตามความต้องการของหลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรม่ันใจ
ได้ว่าการให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ  ห้องสมุด  และ
ระบบ IT สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับบริการอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ  

2 
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7.9 The quality of the 
facilities (library, 
laboratory, IT, and 
student services) are 
shown to be 
subjected to 
evaluation and 
enhancement. 

คณะมีการประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการห้องสมุด (สัมภาษณ์
บุคลากรสายสนับสนุน) 

การติดตามและประเมินคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกด้าน คือ ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ/ห้องท า
วิจัย  ระบบ IT และการบริการผู้เรียน ที่ท าอย่างเป็น
ระบบ สม่ าเสมอตามรอบระยะเวลา  มีการวิเคราะห์
ข้อมูล และน าผลไปปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
ตามความต้องการ/จ าเป็น 

2 

8. Output and Outcomes 

8.1 The pass rate, 
dropout rate, and 
average time to 
graduatei are shown to 
be established, 
monitored, and 
benchmarked for 
improvement. 

หลักสูตรยังไม่มีผู้จบการศึกษาจึงยัง
ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับการส าเร็จ
การศึกษา แต่ก็มีการติดตามการคง
อยู่ของผู้เรียน ท าให้ทราบว่าผู้เรียนที่
เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 มีการ
อัตราการคงอยู่ ณ ปัจจุบันที่ 2 คน 
จากจ านวนแรกเข้า 4 คน เน่ืองจาก
ติดปัญหาเรื่องการรับทุน (SAR 
p.132) 

 

1. กระบวนการติดตามการคงอยู่ของผู้เรียนที่ท าอย่าง
เป็นระบบ และสม่ าเสมอ  เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
หลักสูตรได้น าไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการต่อไป
ได้  

2. การวางแผนการด าเนินงานและวางระบบการเก็บ
ข้อมูลเรื่องระยะเวลาเฉลี่ยของการจบการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลปัจจัยแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อการจบการศึกษาในทุกแง่มุม จะท าให้
หลักสูตรได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรต่อไป 

3. การ Benchmark เป็นหน่ึงในกระบวนการที่ถูก
น ามาใช้เพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนางาน  ซ่ึงการ 
benchmark มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ การเลือกคู่
เทียบที่มีผลการด าเนินงานดีกว่า   การเรียนรู้
กระบวนการท างานของคู่เทียบ และการน า
กระบวนการน้ันมาปรับใช้เพื่อให้ผลการด าเนินงานดี
ขึ้น 

2 

8.2 Employabilityj as 
well as self-
employment, 
entrepreneurship, and 
advancement to 
further studies, are 
shown to be 

หลักสูตรรับบัณฑิตที่มีงานท าอยู่แล้ว
ไม่ต้องลาศึกษาระหว่างเรียน ดังน้ัน
เม่ือส าเร็จการศึกษา จึงจะยังมีค่าร้อย
การละการมีงานท าคิดเป็นร้อยละ 
100 (SAR p.132)  

1. ในเรื่องความสามารถในการท างานของผู้เรียน
ระดับบัณฑติศึกษา อาจจะพิจารณาในบริบทหรือมิติ
อ่ืน เช่น การพัฒนาศักยภาพการท างาน  
ความก้าวหน้าในการพัฒนางานหรือต าแหน่งงาน  
หรือการตอบสนองต่อ requirement อ่ืนของผู้เรียน
หรือผู้ใช้บัณฑิต   

2 
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Score 
(1-7) 

established, 
monitored, and 
benchmarked for 
improvement. 

2. หลักสูตรอาจมีการติดตามผลการของท างานของ
บัณฑิตหลักจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ทั้งจากตัว
บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิและการ
บรรลุ PLOs ของหลักสูตร 

8.3 Research and 
creative work outputk 
and activities carried 
out by the academic 
staff and students, are 
shown to be 
established, 
monitored, and 
benchmarked for 
improvement. 
 

1. หลักสูตรมีผลงานวิจัยของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์
ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. (SAR 
p.19-30) 

2. หลักสูตรเปิดการศึกษาได้เพียง 1 
ปี จึงยังไม่มีผลการวิจัยของผู้เรียน ซ่ึง
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ปี
การศึกษา 2565 ผู้เรียนจะต้องร่าง
บทความวิจัย 2 เรื่องเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  (SAR 
p.133)    

1. การวางแผนการด าเนินงานและวางระบบของการ
เก็บข้อมูลเรื่องผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
หลักสูตรและคณะจะน าไปพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านน้ีต่อไป 

2. การก าหนดค่าเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ
บริบทของหลักสูตร จะช่วยกระตุ้นการพัฒนางานวิจัย
ของอาจารย์และนิสิตได้ 

3. การท า benchmark เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

2 

8.4 Data are provided 
to show directly the 
achievement of the 
programme outcomes, 
which are established 
and monitored. 
 

หลักสูตรมีการประเมินผลการบรรลุ 
PLOs ของหลักสูตรระหว่างการ
ด าเนินงานในรายวิชาสัมมนา 1-3 
(สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

การประเมินผลสัมฤทธ์ิของการบรรลุ PLOs ควรมี
กระบวนการที่ก าหนดไว้ชัดเจน  และมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ สรุปผล และน าไปปรับปรุง/พัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป  

2 

8.5 Satisfaction level 
of the various 
stakeholders are 
shown to be 
established, 
monitored, and 
benchmarked for 
improvement. 
 
 

หลักสูตรมีแผนของการติดตาม
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในเรื่องผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน โดยผ่านกิจกรรมและการ
สอบถามผู้บังคับบัญชา  
บุคคลภายนอก  นิสิตระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก (SAR p.133) 

1. ระบบและกระบวนการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ 
ตั้งแต่การก าหนด SHs  เลือกใช้วิธีการ/เครื่องมือใน
การเก็บข้อมูล  การก าหนดข้อค าถาม  ผู้รับผิดชอบ 
ช่วงเวลาของการเก็บ ไปจนกระทั่งการน าผลไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปปรับใช้พร้อมติดตามผล 
ควรมีการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง  

2. การท า benchmark เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

2 

 


