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บทคัดย่อ 

 

รายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินระบบและกลไกการปฏิบัติงานและประเมิน

กระบวนการปฏิบัติงานตามระบบและกลไกที่ก าหนด ภายใต้หลักประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปี 2558 เป็นไปตามหลักประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่ให้ความส าคัญต่อ

การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรในเรื่องต่าง ๆ ตามกรอบการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นการวิจัย โดยท าการวิเคราะห์ระบบและกลไกการบริหาร

หลักสูตร 19 ระบบและกลไกการด าเนินงานตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

และประเมินกระบวนการด าเนินงานตามระบบและกลไกดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลอาจารย์ 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร และที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการด าเนนิงานตามระบบดังกลา่ว แลว้น าข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา

ระบบและกลไก ตลอดจนกระบวนการด าเนินงานของหลักสูตรในโอกาสตอ่ไป   

ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการรับ

นักศึกษาใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการรับ

นักศึกษาใหม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไก

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับดี ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับดี เพราะฉะนัน้ระดับความคิดเห็นส าหรับการรับนักศกึษาของหลักสูตร

นติศิาสตรบัณฑิตคา่เฉลี่ยรวมเทา่กับ 3.67 อยู่ในระดับด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับด ี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษาปริญญาตรี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ



และกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับ

ดมีาก เพราะฉะนัน้ระดับความคิดเห็นส าหรับการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิตคา่เฉลี่ยรวมเทา่กับ 3.81 อยู่ในระดับด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการรับ

และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับดี ระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับดี ระดับความ

คิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยู่ใน

ระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4 

อยู่ในระดับดี เพราะฉะนั้นระดับความคิดเห็นส าหรับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของ

หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิตคา่เฉลี่ยรวมเทา่กับ 3.96 อยู่ในระดับด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการการออกแบบหลักสูตรและ

สาระรายวิชาในหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับดีมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับ

ดมีาก ระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดี เพราะฉะนั้น

ระดับความคิดเห็นส าหรับการประเมินสาระของรายวิชาในหลักสูตร ของหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตคา่เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับดมีาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการก าหนดผู้สอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4 อยู่ในระดับดรีะดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ



เรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.11 อยู่ในระดับดีมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับ

การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับด ี

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี

บูรณาการกับการวิจัย การบริหารวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเรียน

การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีบูรณาการกับการวิจัย การบริหารวิชาการทางสังคม และการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับดี  เพราะฉะนั้นระดับความ

คิดเห็นส าหรับการรับนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.85 อยู่ใน

ระดับดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับดีมาก ระดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับดีมาก ระดับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.22 อยู่ใน

ระดับดมีาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับดีมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบ

และกลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร คา่เฉลี่ยเทา่กับ 

4 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียน

การสอนและประเมินหลักสูตร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับดีมาก  เพราะฉะน้ันระดับความ

คิดเห็นส าหรับการรับนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 อยู่ใน

ระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและกลไกการด าเนินงานของส านักวิชา

โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.89 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานของส านักวิชาโดยการมี

ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4 อยู่ใน



ระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 อยู่ในระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนได้มาซึ่งจ านวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ

สอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 อยู่ในระดับดีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตามผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4 อยู่ใน

ระดับดี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 อยู่ในระดับดี  เพราะฉะนั้น

ระดับความคิดเห็นส าหรับการรับนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 

3.93 อยู่ในระดับด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


