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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ มีพ้ืนที่ปฏิบัติการตั้งอยู่ที่อาคาร ๑๖ (อาคารหอพักริมบึง) บริเวณ

วงเวียนด้านหน้าของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้มีการปรับปรุงอาคารเพ่ือใช้เป็นสถานที่
จัดการเรียนการสอน โดยแบ่ ง เป็ นห้องเรียน จํ านวน ๓ ห้องเรียน ห้องคณบดี  ห้องสํ านักงาน 
คณะนิติศาสตร์ ห้องประชุม และห้องรับรองอาจารย์พิเศษ อย่างละ ๑ ห้อง และห้องพักอาจารย์ประจําคณะ 
จํานวน ๒ ห้อง  
 การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถนําความรู้ความสามารถไปใช้พัฒนาตนเอง และประเทศชาติ   
นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยการบริการวิชาการและให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ซึ่งคณะได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ จําแนกเป็น ภาคปกติ (แผนการเรียน ๔ ปี) ซึ่งเรียนในเวลาราชการ และ 
ภาคสมทบ (แผนการเรียน ๓ ปี และ ๔ ปี) ที่ประสงค์จะเรียนนอกเวลาราชการ สําหรับในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
มีนิสิตรวมทั้งสิ้น จํานวน ๑,๓๑๒ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จํานวน ๑,๑๑๕ คน ภาคสมทบ 
จํานวน ๑๙๗ คน  
 บุคลากรประจําคณะนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๒๗ คน พนักงานมหาวิทยาลัย  
๑๗ คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓ คน จ้างเหมาบริการ ๗ คน จําแนกเป็นสายวิชาการ ๑๖ คน สายสนับสนุน  
๑๑ คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน ระดับปริญญาโท ๑๓ คน ระดับปริญญาตรี ๑๓ คน คิดเป็น
สัดส่วนตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เท่ากับ ๑ : ๑๓ : ๑๓  
 อีกท้ังงบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๓๕๐,๑๐๐ บาท แบ่งเป็น
งบประมาณเงินแผ่นดิน ๑,๐๓๓,๘๐๐ บาท และงบประมาณเงนิรายได้ ๙,๓๑๖,๓๐๐ บาท  
 

 การประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดําเนินการประเมินในวันที่   ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๔  โดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์  และเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ จากรายงานการประเมินตนเองใน
รอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม จาก
การสัมภาษณ์อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผลการดําเนินงานตามคํา
รับรองการปฏิบัติ งาน คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทั กษิณ ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพ                      
๙ องค์ประกอบ จํานวน ๓๗ ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน ๙ องค์ประกอบ จํานวน ๒๑ ตัวบ่งชี้ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒ 

มาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)                       
ใน ๖ มาตรฐาน จํานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้  
  
 
 

สําหรับการพิจารณาตัดสินผลยึดตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 
 ผลการประเมิน 

๐.๐๐ - ๑.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ การดําเนินงานระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ การดําเนินงานระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
 ผลการประเมินในภาพรวมตามคํารับรองการปฏิบัติงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ๔.๓๑ ผลการประเมินตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ๔.๖๔ และผลการประเมินตามมาตรฐานของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ๔.๐๒ 
และผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๙ ด้าน อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑ ผลการประเมินตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑ ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๑ และ ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี คะแนน
เฉลี่ย ๔.๓๑ 
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สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบคุณภาพ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย  
คะแนน 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน 
ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ      
องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ  

๓.๓๓ 
 

พอใช้ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 
 

บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๒  การผลิตบัณฑิต   ๓.๕๙ ดี ๔.๐๗ ดี บรรลุ 
องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต   ๓.๐๐ พอใช้ ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 
องค์ประกอบที่ ๔  การวิจัย ๒.๔๕ ควรปรับปรุง ๓.๙๑ ดี บรรลุ 
องค์ประกอบที่ ๕  การบริการวิชาการแก่สังคม ๓.๖๗ ดี ๔.๖๗ ดีมาก บรรลุ 
องค์ประกอบที่ ๖  การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

๓.๐๐ 
 

พอใช้ ๔.๖๗ 
ดีมาก บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ ๓.๔๒ พอใช้ ๔.๐๔ ดี บรรลุ 
องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ ๕.๐๐ ดีมาก ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 
องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

๔.๐๐ 
 

ดี ๔.๐๐ 
 

ดี 
บรรลุ 

เฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ ๓.๖๑ ดี ๔.๔๙ ดี บรรลุ 
เฉลี่ยรวม ๓.๓๔ พอใช้ ๔.๓๑ ดี บรรลุ 

 

สรุปผลการด าเนินงานและผลการประเมินเชิงวิเคราะห์  
๑. องค์ประกอบที่บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย 
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- องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ ซึ่งผลการดําเนินงานมี
คะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับการดําเนินงาน ดีมาก (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๓.๓๓)  

- องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต  ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๗ ระดับการ
ดําเนินงาน ดี (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๙)  

- องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต  ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับ
การดําเนินงาน ดีมาก (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐)  

- องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ ระดับ
การดําเนินงาน ดีมาก (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๗) 

- องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ 
ระดับการดําเนินงาน ดีมาก (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐) 

- องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๔ ระดับการ
ดําเนินงาน ดี (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๒) 

 
- องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย ๕.๐๐ ระดับการ

ดําเนินงาน ดีมาก (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐) 
๒. องค์ประกอบท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 

- องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย 
๔.๐๐ ระดับการดําเนินงาน ดี (เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐)  

    ผู้บริหารคณะมีนโยบายส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพและสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการประกัน
คุณภาพ และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ 

๓. องค์ประกอบท่ีต้องเร่งพัฒนา 
  - องค์ประกอบท่ี ๔ การวิจัย ซึ่งผลการดําเนินงานมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๙๑ ระดับการดําเนินงาน ดี 
(เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ย ๒.๔๕)  

คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ มีนโยบายผลักดันให้คณาจารย์ผลิตงานวิจัย  เพ่ือให้
บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยมีมาตรการ ส่งเสริม และผลักดันการผลิตผลงานวิจัยของคณาจารย์  

๑. ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
-  จัดหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
-  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของคณะ โดยกําหนดให้คณาจารย์จัดทําข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากคณะ  โดยส่งเสริม ๑) โครงการวิจัยในชั้นเรียน                    
๒) โครงการวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ ๓) โครงการวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน                  
๔) โครงการวิจัยที่ต่อยอดสู่การกําหนดนโยบาย กฎหมายต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
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๑) โครงการวิจัย (เป็นทีมวิจัย) งบประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ 
๒) โครงการวิจัย (รายบุคคล) งบประมาณไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/โครงการ 

๒. การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย 
-  จัดให้มีนักวิจัยพี่เลี้ยง 
-  จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย 

๓. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
-  จัดอบรมการเขียนบทความวิจัย 

 - ส่งเสริมการเขียนบทความวิจัย โดยให้ค่าตอบแทนการเขียนบทความเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

๔. สิ่งท่ีต้องการการสนับสนุนเร่งด่วนจากมหาวิทยาลัย 
- อัตรากําลังของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ซึ่งคณะยังขาดอัตราอยู่ เป็น             

จํานวนมาก เช่น บุคลากรสายสนับสนุนเมื่อเทียบกับสัดส่วนระหว่างอาจารย์และนิสิต  ยังขาดอัตราอยู่
จํานวน ๑๓ อัตรา สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน ยังขาดอัตราอยู่ จํานวน ๑๐ อัตรา  

- การจัดสรรอาคารและสถานที่ โดยเฉพาะห้องเรียนให้เพียงพอกับจํานวนนิสิตของคณะนิติศาสตร์ 
- งบประมาณ/อัตรากําลัง/ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ รองรับการ

เปิดการเรียนการสอนในพ้ืนที่พนางตุง จังหวัดพัทลุง ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 

ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔) ตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์  โดยประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ๙ องค์ประกอบ ตามคํารับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ๒๕๕๓ จํานวน ๓๗ ตัวบ่งชี้ 
โดยแบ่งเป็นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน ๒๑ ตัวบ่งชี้ จากสํานักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ และจากมหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน ๑ ตัวบ่งชี้ 
 คณะนิติศาสตร์ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการจัดระบบและกลไกในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากมีชุดคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์   
มีการวางแผนการดําเนินการ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรประจําคณะฯ ทุกคน ถือว่าเป็นภารกิจหลักใน
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๖ 

งานประจําที่ดําเนินการอยู่ ส่งผลให้คณะนิติศาสตร์มีการพัฒนาการในการจัดเก็บรวบรวมหลักฐานและ
ร่องรอยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพภายในของคณะฯ ให้แก่บุคลากร และ
นิสิตได้รับทราบผลการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 คณะนิติศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ มาอย่างต่อเนื่องด้วยความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ ทั้งยังเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะฯ ในรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนา 
คณะนิติศาสตร์ต่อไปในอนาคต 
 
 

                                                             
    
    

(นายศรุต  จุ๋ยมณี) 
              คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
               ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

ส่วนที่           หน้า 
  ๑  ข้อมูลพื้นฐาน           

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ        ๘ 
ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์         ๙ 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร       ๑๐ 
รายชื่อผู้บริหารและกรรมการบริหาร        ๑๖ 
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หลักสูตรและจํานวนนิสิต หรือ ภารกิจที่รับผิดชอบ      ๑๗ 
จํานวนอาจารย์และบุคลากร        ๑๘ 
งบประมาณและอาคารสถานที่        ๑๙ 
สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ๒๑ 
ภายในปีที่ผ่านมา 

  ๒  ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ     
องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ     ๒๖  

 องค์ประกอบที่ ๒  การผลิตบัณฑิต        ๓๔ 
องค์ประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต       ๖๔ 
องค์ประกอบที่ ๔   การวิจัย        ๗๗ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม      ๙๕ 
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๑๑๐ 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ     ๑๑๘ 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ      ๑๓๕ 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    ๑๔๐ 

  ๓  ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา       
 สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ   ๑๔๖ 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.    ๑๔๗ 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.     ๑๔๗ 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา     ๑๔๘ 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ    ๑๔๙ 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา     ๑๔๙ 
สรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมิน รายตัวบ่งชี้    ๑๕๐ 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาตามองค์ประกอบคุณภาพ   ๑๕๔ 

 
 
 
 
 
ภาคผนวก     

ก รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา  ๑๖๓ 
ข ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)       ๑๘๖ 
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ค คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน    ๑๙๙ 
ง คณะทํางาน SAR (Self Assessment Report)     ๒๐๑ 
จ บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน       ๒๐๒ 
ฉ ตารางสรุปเอกสารหลักฐานตามตัวชี้คุณภาพ      ๒๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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ชื่อหน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ 
 

ที่ตั้ง   เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๔ ถนนกาญจนวนิช ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 

ประวัติความเป็นมา 
ในสังคมปัจจุบันกฎหมายมีความจําเป็นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ การดํา เนิน

ธุรกิจทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนชีวิตประจําวันของทุกคน ประกอบจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาในหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต ในสถาบันการศึกษาภาครัฐส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จะเห็นว่านิสิต นักศึกษาส่วนใหญ่ 
มีภูมิลําเนาในจังหวัดทางภาคใต้ คิดเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างสูง จึงทําให้ เห็นว่ากฎหมายเป็นที่นิยมของคน
ภาคใต้ ทั้งนี้นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีผลบังคับใช้ และผลจากการ
ปฏิรูประบบราชการในกระบวนการยุติธรรมทําให้มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการ และองค์กรอิสระด้านกฎหมาย
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรทางด้านกฎหมายสูงขึ้นตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ศาลรัฐธรรมนูญ  
ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐสภา กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึง
บุคลากรสายอาจารย์ทางด้านกฎหมาย ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกหลายสถาบันได้เล็งเห็น
ความสําคัญและริเริ่มจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนทางวิชาชีพที่ค่อนข้างสูง เช่น  
ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ  จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บุคลากรในภาครั ฐและ
เอกชนสนใจและมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสายงานไปสู่วิชาชีพดังกล่าว และเมื่อพิจารณาแหล่งที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาแล้ว จะเห็นว่าเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรม
หลายแห่งอันได้แก่ ศาลจังหวัดสงขลา ศาลปกครองสงขลา สํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา เป็นต้น อีกทั้งยัง
เป็นที่ตั้งของสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ สํานักงานอธิบดีอัยการเขต ๙ สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๙  
ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต  
โดยการศึกษาดูงานและฝึกงานในหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย    

ดังนั้นมหาวิทยาลัยทักษิณในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ให้การบริการด้านการศึกษา
และบริการด้านสังคม ได้ตระหนักถึงภารกิจนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้ งคณะนิติศาสตร์ตามคําสั่งที่๗๗๒/๒๕๔๗ ลงวันที่  
๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย ์ ประธานกรรมการ 
 ๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
             (อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล)  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ ์ กรรมการ 
 ๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
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             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ตันพิทยคุปต์)    
 ๕. นายอภิชาต เทพหนู     กรรมการ 
 ๖. นายสัตยา อรุณธารี     กรรมการ 
 ๗. ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์  หรยางกูร   กรรมการ 
 ๘. นายตรีรัตน์ จุ๋ยมณ ี    กรรมการและเลขานุการ 
 

ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําหลักสูตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยได้จัดทําหลักสูตร  
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  (หลักสูตร ๔ ปี) สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยได้ดําเนินการเปิดรับสมัครและเปิดสอนในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ และ
ได้จัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตร ๓ ปี) สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรี 
ทุกสาขา(ปริญญาตรีใบที่สอง) ซึ่งมีการรับสมัครและเปิดทําการสอนในภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๔๗ 
โดยทําการสอนนอกเวลาราชการ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. และวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.   

ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่  
๒๕ กันยายน ๒๕๔๗ ในการประชุมสมัยสามัญครั้ งที่  ๕/๒๕๔๗ คณะนิติ ศาสตร์จึ งถือว่ าวันที่  
๒๕ กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร .สมคิด เลิศไพฑูรย์  
เป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ใช้ห้อง ๗๓๕ ชั้น ๓ อาคาร ๗ (อาคารสํานักงานอธิการบดี) 
จัดเป็นที่ทําการของคณะ และใช้ห้อง ๗๓๖-๗๓๘ และห้อง ๗๔๔ สําหรับจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังกัด
คณะนิติศาสตร์ในคราวนั้น 

 

ปรัชญา  
นิติเป็นเลิศ      เทิดคุณธรรม     นํายุติธรรมสู่สังคม 

 

วิสัยทัศน์ 
เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใต้หลักธรรมา บูรณาการองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาสู่สากล 

 

 เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใต้หลักธรรมา  =  Core Purpose 
 บูรณาการองค์ความรู้    =  Core Value 
 มุ่งพัฒนาสู่สากล     =  Visionnary Goal 
 

นิยามศัพท์ 
เป็นเลิศทางกฎหมาย   หมายถึง  ความเป็นเลิศในความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  
ภายใต้หลักธรรมา หมายถึง   มีคุณธรรม  จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาล 
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บูรณาการองค์ความรู้   หมายถึง   การบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน การวิจัย                
การบริการวิชาการ  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มุ่งพัฒนาสู่สากล         หมายถึง   มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ มีผลงานตีพิมพ์ 
และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 
 
 
ค่านิยมร่วม (Core Value)  
  TOP  LEGAL 

T   Transparency   โปร่งใส  ตรวจสอบได้   
O One Team   การเป็นหนึ่งเดียว การทํางานเป็นทีม 

  P Professional   ทํางานอย่างมืออาชีพ 
  L Lawfulness   เป็นนักกฎหมายชั้นนํา/เป็นผู้นําทางกฎหมาย 
  E Ethic    มีคุณธรรม 
  G Giver    พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ 
  A Amplifying Social  สร้างสรรค์ความสุขสู่สังคม 
  L Life Long Learning  ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

พันธกิจ 
๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อจรรโลงความยุติธรรมสู่สังคม 
๒.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันนําไปสู่การแก้ไขปัญหา เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
๓.  เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจน

หน่วยงานอื่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม 
๔.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ 

 
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีสํานักงานคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่
สนับสนุนและประสานการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยมีคณบดี   
รองคณบดี และหัวหน้าสํานักงานคณะฯ ทําหน้าที่บริหารงานภายในคณะฯ  ภายใต้การกํากับของ
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คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์และการประเมินจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะนิติศาสตร์ ตลอดจนมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเป็นที่ปรึกษาคณะฯ 

 
โครงสร้างองค์กร 

 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการ
จัดระบบบริหารงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 

๑. วางนโยบายและแผนงานของส่วนงานวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 
๓. พิจารณาวางระเบียบและออกข้อบังคับภายในส่วนงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย หรือ

เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
๔. ให้คําปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นต่อหัวหน้าส่วนงานเกี่ยวกับการจัดการวัดผลและประเมินผลการ

ควบคุมมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของส่วนงานวิชาการ 

๕. ให้คําปรึกษาและเสนอข้อคิดเห็นอื่นแก่หัวหน้าส่วนงานวิชาการ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ เกี่ยวกับกิจการของส่วนงานวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี

มอบหมาย 
 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา                         

ของคณะนิติศาสตร์ 
๒. กําหนดมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ 
๓ ดําเนินการให้มีการจัดทํา PDCA ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีของคณะฯ 
๔. ติดตามผลการดําเนินงานให้ครบถ้วนกระบวนการ PDCA ของแผนปฏิบัติงานประจําปีคณะฯ 

คณบดีคณะนิติศาสตร ์

ที่ปรึกษาคณบดี คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ส านักงานคณะนิติศาสตร ์
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๕. จัดทําแผนด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ตามคําสั่งมอบอํานาจ 
๖. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
๗. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะนิติศาสตร์ 
๘. รายงานความก้าวหน้าด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ต่อคณะกรรมการประจําคณะฯ 
๙. ควบคุม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ 
๑๐.ดูแลและเตรียมรองรับการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
๑๑.ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
๑๒.อ่ืนๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 

 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๕๑ และ
คําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มอบอํานาจและภารกิจให้คณบดี ผู้อํานวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
ผู้อํานวยการสํานัก ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ดังนี้ 

๑. รับทราบและสั่งการเกี่ยวกับเรื่องท่ีมิใช่นโยบาย ข้อกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย 
หรือ เอกชน ได้มีหนังสือเวียน หนังสือขอความร่วมมือ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของคณะฯ 

๒. สั่งการและลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับงาน
ของคณะฯ 

๓. สั่งการและลงนามการแต่งตั้งและยกเลิกการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑ ซึ่งไม่เก่ียวกับเรื่องนโยบาย 

๔. พิจารณาและสั่งการเก่ียวกับการทําลายหนังสือของคณะฯ 
๕. อนุมัติและลงนามรับรองการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร 

ของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการของคณะฯ 
๖. ลงนามในหนังสือรับรองต่างๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะฯ หรือท่ีมาช่วยงาน 
๗. อนุญาตและลงนามในหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะฯ ไปสอนภายนอก

มหาวิทยาลัย ไม่เกินสัปดาห์ละ ๔ ชั่วโมง และไม่เกิน ๑ ภาคเรียน 
๘. อนุมัติและลงนามในหนังสือตอบให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะฯ หรือที่มาช่วยงาน 

ไปเป็นวิทยากรหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ตามที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอกเสนอขอมา 
๙. สั่งการและลงนามในคําสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี หัวหน้าภาควิชาของคณะฯ ประธาน

สาขาวิชาหรือหัวหน้าสํานักงานคณะฯ ในกรณีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
๑๐.อนุมัติการจัดโครงการประชุมสัมมนา การบริการวิชาการ และการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับงานของ

คณะฯ ยกเว้น กรณีการเก็บค่าลงทะเบียน 
๑๑.ลงนามในคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 

9 
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๑๒.อนุมัติการพานิสิตไปศึกษานอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ยกเว้น การไปต่างประเทศ 
๑๓.อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะฯ หรือที่มาช่วยงาน 

ยกเว้น การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ 
๑๔.อนุมัติการใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือการนิ เทศ การประเมินผล 

การสอน และการฝึกงานของนิสิต และงานอื่นๆ ของคณะฯ 
๑๕.อนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่โดยเครื่องบิน ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัย 
๑๖.อนุมัติการใช้ยานพาหนะของคณะฯ 
๑๗.อนุญาตการปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะฯ หรือ

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มาช่วยงานของคณะฯ 
๑๘.อนุญาตการลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของคณะฯ หรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มา

ช่วยงาน ดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาป่วย  ไม่เกิน   ๑๒๐ วัน 
(ข) ลากิจ  ไม่เกิน        ๔๕ วันทําการ 
(ค) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน       ๙๐ วัน 
(ง) ลาพักผ่อน ไม่เกิน    ๓๐ วันทําการ 

ยกเว้น การลาไปต่างประเทศ 
กรณีการลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้มีอํานาจอนุมัติให้หักค่าจ้างได้ตามระเบียบ 
๑๙.การคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัยของคณะฯ ให้คณบดีเป็นประธานกรรมการ 
๒๐.แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงในคณะฯ กรณีที่มีประเด็นต้องสอบสวนหาข้อเท็จจริง 
๒๑.อนุมัติและสั่งการทุกกระบวนการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย 

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ยกเว้น การดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(ก)  การจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ ๓๕-๔๖ 
(ข)  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ตามข้อ ๕๙ 
(ค)  การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ตามข้อ ๖๐ 
(ง)  การงด หรือลดค่าปรับ ให้แก่คู่สัญญา ตามข้อ ๖๑-๖๒  
     หรือ การขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
(จ)  การคืนหลักประกัน ตามข้อ ๖๗ 
(ฉ)  การจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ 
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๑๕ 

กรณีการซื้อหรือจ้าง ที่มีวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และจะต้องทําสัญญา ตามข้อ ๕๑ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามข้อ ๕๗ ให้ส่งเอกสารการซื้อ/การจ้างให้กับภารกิจ
พัสดุวิทยาเขต เพ่ือดําเนินการต่อไป 

๒๒.ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๑ ดังนี้ 
๒๒.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะฯ ตามข้อ ๕ 
๒๒.๒ ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการยืม การจัดเก็บพัสดุ และการเบิกจ่ายพัสดุของคณะฯ  

ตามข้อ ๖๙-๗๑ 
๒๒.๓ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่าย และตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําปีของคณะฯ  

ตามข้อ ๗๕ 
๒๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะฯ ตามข้อ ๗๖ 
๒๒.๕ อนุมัตกิารจําหน่ายพัสดุของคณะฯ ตามข้อ ๗๘ 

๒๓.อนุมัติการเปลี่ยนแปลง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี จากงบประมาณเงิน รายได้ 
ทุกหมวดรายจ่าย ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ยกเว้น รายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล 
๒๔.อนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในวงเงินครั้งละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๕.อนุมัติจ่ายเงินรับฝากและเงินบริจาค และเงินโครงการบริการวิชาการ ในวงเงินครั้งละไม่เกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒๖.อนุมัติการเบิกจ่ายเงินตามใบมอบฉันทะของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และข้าราชการบํานาญ 
๒๗.ควบคุมดูแลสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสั่งการเก่ียวกับการขอใช้สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะฯ 
๒๘.อนุมัติการใช้โทรศัพท์/โทรสาร 

 
 

รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย 
 

หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามคําสั่งมอบอํานาจและภารกิจให้
หัวหน้าสํานักงานคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ 

ภาระหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
๑. กํากับ ดูแล และสั่งการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักงานคณะฯ 
๒. กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการแผนงานของคณะฯ 
๓. กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุของคณะฯ 
๔. กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของคณะฯ 
๕. กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยของคณะฯ 
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๑๖ 

๖. กํากับ ดูแล เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของคณะฯ 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณบดีมอบหมาย 
อํานาจหน้าที่ มีดังต่อไปนี้ 
๑. อนุญาตการลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของสํานักงานคณะฯ หรือ ผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยที่มาช่วยงานของสํานักงานคณะฯ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ลาป่วย ไม่เกิน   ๑๒๐ วัน 
(ข) ลากิจ ไม่เกิน     ๔๕ วัน 
(ค) ลาคลอดบุตร ไม่เกิน       ๙๐ วัน 
(ง) ลาพักผ่อน ไม่เกิน     ๓๐ วันทําการ 

ยกเว้น การลาไปต่างประเทศ 
กรณีการลาของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้มีอํานาจอนุมัติให้หักค่าจ้างได้ตามระเบียบ 
๒. ควบคุม ดูแล สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และสั่งการเก่ียวกับการขอใช้สถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะฯ 
๓. อนุมัติการใช้โทรศัพท์/โทรสาร 

  

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ กํากับ ดูแลให้ทุกหลักสูตรของ
คณะฯ ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง และสําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย 
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โครงสร้างการบริหารงานของคณะนิติศาสตร์ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 

ที่ปรึกษาคณบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้าส านักงานคณะ 

กลุ่มงานบริหาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานการเงิน 
และพัสดุ 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 

กลุ่มงานบริการ
วิชาการและวิจัย 

กลุ่มงานพัฒนานิสิต 
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๑๖ 

รายช่ือผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
 รายช่ือผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ 

๑. อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี   คณบดี 
๒. อาจารย์ ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ์  รองคณบดี 
๓. นางชาโลมา  กองสวัสดิ์   หัวหน้าสํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
รายช่ือคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ 
๑. อาจารย์ศรุต    จุ๋ยมณี   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงศ ์ หังสพฤกษ์  กรรมการ 
๓. อาจารย์สัตยา    อรุณธารี   กรรมการ 
๔. อาจารย์ประคอง   เตกฉัตร   กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร. ศาสดา   วิริยานุพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางชาโลมา    กองสวัสดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวอัชราวดี   ชูถนอม   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หลักสูตรและจ านวนนิสิต หรือ ภารกิจที่รับผิดชอบ 
 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ปรัชญา นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นํายุติธรรมสู่สังคม  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

๑. มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายและศาสตร์ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนเข้าใจบริบทของสังคม 
๒. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายเพ่ือผดุงความยุติธรรม 
๓. มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าและเพ่ิมพูนทักษะจําเป็นที่ทันสมัย 
โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นิติศาสตร์ (๕๓) เป็นแผนการเรียน ๔ ปี จํานวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 
๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หน่วยกิตต่ําสุด  ๓๐ หน่วยกิต 

๑.๑ ศึกษาท่ัวไปบังคับ   หนว่ยกิตต่ําสุด  ๒๑ หน่วยกิต 
 ๑.๑.๑ กลุ่มภาษา    หน่วยกิตต่ําสุด    ๙ หน่วยกิต 
 ๑.๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ําสุด    ๖ หน่วยกิต 
 ๑.๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกิตต่ําสุด    ๖ หน่วยกิต 
๑.๒ ศึกษาท่ัวไปที่หลักสูตรกําหนด  หน่วยกิตต่ําสุด    ๙ หน่วยกิต 
 ๑.๒.๑ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ําสุด    ๔ หน่วยกิต 
 ๑.๒.๒ กลุ่มภาษา   หน่วยกิตต่ําสุด    ๓ หน่วยกิต 
 ๑.๒.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกิตต่ําสุด    ๒ หน่วยกิต 
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๑๗ 

๒. หมวดวิชาเฉพาะ    หน่วยกิตต่ําสุด  ๑๑๑ หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มพ้ืนฐานเฉพาะด้าน   หน่วยกิตต่ําสุด      ๘ หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มวิชาเอก    หน่วยกิตต่ําสุด      ๑๐๓ หน่วยกิต 
 ๒.๒.๑ วิชาเอกบังคับ   หน่วยกิตต่ําสุด    ๙๑ หน่วยกิต 
 ๒.๒.๒ วิชาเอกเลือก   หน่วยกิตต่ําสุด    ๑๒ หน่วยกิต 
 

 หลักสูตรที่เปิดสอน 
คณะนิติศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจําแนกเป็น 
- ภาคปกติ (แผนการเรียน ๔ ปี) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖)  

โดยผ่านการสอบคัดเลือกจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเรียนในเวลาราชการ 
- ภาคสมทบ (แผนการเรียน ๔ ปี) เน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (แผนการเรียน ๓ ปี 
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา) ที่ประสงค์จะเรียนนอกเวลาราชการ โดยเริ่มรับสมัครและเปิด
ทําการเรียนการสอนตั้งแตภ่าคเรียนปลายปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา และจัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ 
เวลา ๑๗.๐๐–๒๐.๓๐ น. เสาร์-อาทิตย์  เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. 

จ านวนนิสิต 
 ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ มีนิสิตรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๙ คน จําแนกเป็นระดับปริญญาตรี ภาคปกติ               
๑,๑๑๕ คน ภาคสมทบ ๓๓๔ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
 

ตารางที่ ๑ จ านวนนิสิตในสังกัดคณะนิติศาสตร์ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ จ าแนกตามหลักสูตร
และสาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา รวม 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต น.บ. (๔ ปี) ภาคปกติ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) 

- นิสิตชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๔๙) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๐) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๑) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๕๒) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๓) 

 
๑,๑๑๕ 

๒๕ 
๒๒๔ 
๒๒๒ 
๒๘๑ 
๓๖๓ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ ๔ ปี) 

- นิสิตชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๔๙) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๕๐) 

 
๒๘๘ 

๗ 
๒๓ 
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- นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๑) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๕๒) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๓) 

สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคสมทบ ๓ ปี) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๔-๕ (รหัส ๔๙-๕๐) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๕๑) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๒ (รหัส ๕๒) 
- นิสิตชั้นปีที่ ๑ (รหัส ๕๓) 

๔๕ 
๔๒ 

๑๗๑ 
๔๖ 
๒ 
๘ 

๑๐ 
๒๖ 

รวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๙ 
หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ งานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา 
จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 บุคลากรประจําคณะนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน พนักงานมหาวิทยาลัย  
๑๕ คน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ๓ คน จําแนกเป็นสายวิชาการ ๑๓ คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน 
ระดับปริญญาโท ๙ คน ปริญญาตรี ๓ คน คิดเป็นสัดส่วนตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปริญญาโท : 
ปริญญาตรี เท่ากับ ๑ :๙ : ๓ และสายสนับสนุน ๕ คน ระดับปริญญาโท ๒ คน ปริญญาตรี ๓ คน คิดเป็น
สัดส่วนตามวุฒิการศึกษา ปริญญาโท : ปริญญาตรี เท่ากับ ๒ : ๓ 
 

ตารางท่ี ๒ จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
         หน่วยนับ : คน 

ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย รวม 
 สายวิชาการ  สายสนับสนุน  

๑๓ ๕ ๑๘ 
 

หมายเหตุ    -  จ านวนบุคลากรประจ า ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 

ตารางท่ี ๓  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 
         หน่วยนับ : คน 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 
ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี โท และ 
น.บ.ท. 

รวม โท ตรี รวม 

- - ๑ ๑๒ ๑๓ ๑ ๔ ๓ ๕ ๑๓ ๒ ๓ ๕ 
 

หมายเหตุ   - จ านวนบุคลากรประจ า ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔  
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ตารางท่ี ๔   จ านวนอัตราก าลังแยกประเภทบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๓ ๒ ๑๕ 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) - ๓ ๓ 

รวม ๑๓ ๕ ๑๘ 
หมายเหตุ   จ านวนบุคลากรประจ า ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
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งบประมาณ 
 

ตารางท่ี ๕ รายละเอียดงบประมาณ จ าแนกตามประเภท 
ประเภท งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ เงินแผ่นดิน รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได ้ รวม 
A งบบุคลากร (รวม) 
๑. เงินเดือน - - - - - - - - - 
๒. ค่าจ้างประจํา - - - - - - - - - 
๓. ค่าจ้างชั่วคราว - ๓๐๖,๙๖๐ ๓๐๖,๙๖๐ - ๓๓๗,๖๕๖ ๓๓๗,๖๕๖ - ๓๓๗,๖๕๖ ๓๓๗,๖๕๖ 
B งบบุคลากร (รวม) 
๑. ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสด ุ
๒. ค่าสาธารณปูโภค 

๑,๑๓๓,๗๐๐ 
 

๓,๓๖๖,๓๖๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๔,๕๐๐,๐๖๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๙๘๘,๘๐๐ 
 
- 

๑,๘๓๒,๖๒๔ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๒,๘๒๑,๔๒๔ 
 

๒๐,๐๐๐ 

๑,๐๖๔,๒๐๐ 
 
- 

๗,๓๑๔,๒๒๒ 
 

๓,๐๐๐ 

๘,๓๗๘,๔๒๒ 
 

๓,๐๐๐ 
C งบลงทุน (รวม) 
๑. ครุภัณฑ์ 
๒. ที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง 

- ๒,๗๑๙,๗๐๐ ๒,๗๑๙,๗๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ 
- 

๑๐๐,๐๐๐ 
- 

- ๕๙๐,๐๐๐ 
๑๘๕,๒๖๒ 

๗๕๕,๒๖๒ 
๑๘๕,๒๖๒ 

งบเงินอุดหนุน ๔๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๑๐,๐๐๐ ๔๕๕,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
งบรายจ่ายอ่ืน - ๒,๗๘๗,๒๘๐ ๒,๗๘๗,๒๘๐ - ๖,๕๒๗,๘๒๐ ๖,๕๒๗,๘๒๐ - ๒,๑๔๙,๐๖๐ ๒,๑๔๙,๐๖๐ 
รับโอนจากกอง
แผนงานเพ่ิมเติม 

- - - - ๘๘,๒๐๐ ๘๘,๒๐๐ - - - 

รวม ๑,๑๗๘,๗๐๐ ๙,๒๐๐,๓๐๐ ๑๐,๓๗๙,๐๐๐ ๑,๐๓๓,๘๐๐ ๙,๓๑๖,๓๐๐ ๑๐,๓๕๐,๑๐๐ ๑,๐๖๔,๒๐๐ ๑๐,๕๖๑,๒๐๐ ๑๑,๖๒๕,๔๐๐ 
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อาคารสถานที่ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) มีอาคาร

เรียน จํานวน ๑ อาคาร คือ อาคาร ๑๖ เป็นอาคาร ๓ ชั้น ประกอบด้วย 
 

ตารางท่ี ๖  ประเภทของห้องต่างๆ ภายในอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ 
 

ประเภท ลักษณะการใช้งาน จ านวน 
ห้องเรียน 

- LW ๒๐๑ 
- LW ๒๐๒ 
- LW ๒๐๓ 

ใช้สําหรับบรรยายการเรียนการสอน 
ความจุ  ๖๐  ที่นั่ง 
ความจุ ๒๕๐ ที่นั่ง 
ความจุ ๑๕๐ ที่นั่ง 

๓ ห้อง 

ห้องประชุม ศ.ดร สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ใช้สําหรับประชุม ความจุ ๕๐ ที่นั่ง ๑ ห้อง 
ห้องรับรอง ใช้สําหรับรับรองแขกพิเศษ ๑ ห้อง 
ห้องสํานักงานเลขานุการคณะ ใช้ เป็นสํานักงานคณะนิติศาสตร์สําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนและติดต่อ 
ประสานงาน 

๑ ห้อง 

ห้องคณบด ี ใช้สําหรับเป็นห้องพักคณบดี ๑ ห้อง 
ห้องพักอาจารย์ ใช้สําหรับเป็นห้องพักบุคลากรสายวิชาการ ๒ ห้อง 
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สรุปผลการปรับปรุงคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้โอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิต
บัณฑิตที่สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. จัดโครงการพัฒนานิสิต เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถ
พิเศษให้แก่นิสิต เทคนิคการหางานทําและกิจกรรม
แนะนําแหล่งงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
๑.คณะนิติศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา โดยจัดให้มี
ชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา                   
ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย  ศึกษาดูงาน 
รวมทั้งฝึกงาน และฝึกประสบการณ์ 
๒. มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตร
โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล 
หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ โดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็น
อาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบาง
คาบเวลา และนํานิสิตฟังการบรรยายและเยี่ยม
ชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย     
   - จัดโครงการนิสิตฝึกงาน 

   - นํ านิ สิ ต ไปศึ กษาดู ง านศาลฎี กาแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  
   - นิสิตฝึกงานได้ออกแบบและจัดทําคู่มือ 
   -โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกงาน เพ่ือเป็น
การชี้แนะแนวทางในการลงสู่การปฏิบัติงานจริง
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ให้แก่นิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้โอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิต
บัณฑิตที่สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๒.จัดทําแผนการใช้ทรัพยากรของคณะ เพ่ือเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเร่งหาอัตราเพ่ิม 
 
๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม ด้านการศึกษา
และการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
๔.ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อผู้เรียน 
เช่น ระบบติว ระบบ TA 
 
 
 

 

 
 
 
 
๒.คณะได้ทําเนินการวิเคราะห์อัตรากําลังและทํา
คําขออนุมัติ อัตรากําลังเพ่ิมเติม จํานวน ๑๑ 
อัตรา  
๓.คณะได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
คณะนิติศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ และทํา
การประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ เ พ่ือวิ เคราะห์ภาระงาน
ประกอบการวิเคราะห์อัตรากําลัง อีกทั้งยังเป็น
การสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร 
ตลอดจนข้อสรุ ปจากการประ เมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
๔. คณะจัดให้มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่
เอ้ือต่อผู้เรียน โดยจัดให้มีการถอดบทเรียน การ
บันทึกเสียงการสอนเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
ระบบติว และฝึกให้นิสิตเขียนตอบข้อกฎหมาย
อย่างถูกวิธี 
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๕. ควรมีระบบสหกิจศึกษา 
 
 
 

๖. ควรจัดให้นิสิตปี ๔ ทํา Senior Project เพ่ือกระตุ้น
ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ 
 

๕. ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะใช้ระบบการ
ฝึกงาน และจะปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ ซึ่งจะเพ่ิมให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา 
 
๖. ส่งเสริมให้นิสิตทํางานวิจัย โดยมีรายวิชาการ
วิจัยทางนิสิตศาสตร์ และมีผลงานวิจัยของนิสิต 
เช่น 
- งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการ
จัดระบบการจราจรบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ”  
- งานวิจัยเรื่อง “ดุลพินิจของพนักงานตํารวจ
จราจรในการกําหนดค่าปรับตาม 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้โอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิต
บัณฑิตที่สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (ต่อ) 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๗. ส่งเสริมให้มีการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

 
 
 
 
๗.คณะได้ดําเนินการจัดทําโครงการการวิจัยใน
ชั้นเรียน และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยและบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคณาจารย์
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถ
นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
- คณะได้ดําเนินการปรับระบบการเรียนการสอน
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ที่ทําให้ผู้เรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นได้แก่ ระบบติว  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย
ที่เน้นวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑.จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการขอทุนวิจัยและ
การทําวิจัยเชิงบูรณาการ 
๒.จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยใช้
ความร่วมมือกับบุคลากรจากคณะต่างๆ/หน่วยงานอื่น 

 
 
 
๑.คณะจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยและบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคณาจารย์
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และสามารถ
นําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทุน
ทางสังคม แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
     ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรให้นิสิตเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมโครงการ

 
 
 
 
 
๑. คณะสนับสนุนการจัดโครงการพัฒนานิสิตที่
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พัฒนานิสิตให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
พัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
๒ .  จั ด ใ ห้ อ ง ค์ ก ร นิ สิ ต ข อ ง ค ณ ะ เ ป็ น
คณะอนุกรรมการ และดําเนินงานโครงการโดยใช้
กระบวนการของระบบประกันคุณภาพ โดยจัด
อบรมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพกับคณะ/มหาวิทยาลัยอื่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. ควรมีระเบียบการดําเนินงานที่ช่วยให้คณะขับเคลื่อน/
จัดการภายในได้อย่างคล่องตัวและถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
๑. คณะฯ ได้ออกประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๔ เพ่ือเป็นระบบและกลไกในการ
ดําเนินงานด้านการบริการวิชาการของคณะฯ 
๒. คณะฯ ได้ออกประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะ
นิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ เพ่ือเป็นระบบและกลไก
ในการดําเนินการโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ  
๓. คณะฯ ได้ออกธรรมนูญว่าด้วยสโมสรนิสิต
และชุมนุมนิสิต คณะนิติศาสตร์ เพ่ือเป็นระบบ
และกลไกในการดําเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพภายในปีท่ีผ่านมา 

ผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษาที่รายงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ  
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ประสิทธิผล (ต่อ) 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๒. ควรใช้ subcontract เช่น การเช่าจ้าง การทํางานเป็น 
Job การใช้กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การใช้ข้อสอบ
พัฒนาการเรียน โดยไม่กระทบต่อการจัด Final Exam 
๓. ควรนําระบบ Routine to Research 

 
 
 
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ ได้ใช้
การจ้างเหมาเข้ามาช่วยดําเนินการในการจัดหา
รายได้ของคณะ เช่น โครงการแรลลี่ 
๒. มีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้แก่นิสิตและศิษย์
เก่า เช่น  
   - โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ 
   - กิจกรรมแสดงความยินดีกับ 
บัณฑิตใหม่ 
   - โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก 
   - กิจกรรมฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ 
   - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องใน
วันทนายความในโครงการอัจฉริยะนักกฎหมาย
ข้ามคืน 
   - โครงการนิสิตฝึกงาน 
   - โครงการแนวปฏิบัติที่ดีสู่การประกันคุณภาพ 
   - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การนําความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 
   - โครงการนักกิจกรรมลูกรพีมืออาชีพ 
   - โครงการแนะนําการใช้อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง
บรรยายแก่นิสิต 
   - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 
๓. มีการทําวิจัยสถาบัน เรื่อง การพัฒนาระบบ
การบริหารสํานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร 
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 

 

องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบงช้ีที ่๑.๑  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑) 

ชนิดตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เกณฑก์ารประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๘ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
  ส าหรับมหาวิทยาลัยและส่วนงานวิชาการ  
 ๑ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ

นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่ อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้อง
กับจุด เน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๔) 

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-
๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑) ซึ่งคณะฯ ได้
มีการระดมความคิดของบุคลากรภายในคณะ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ผู้ใช้บริการนิสิต เป็นต้น ในการจัดทําแผนฯ
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและนโยบายของคณะ 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ           
พ.ศ. ๒๕๓๙ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ 
ปี ฉบับที่  ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ -๒๕๖๕)(เอกสาร
หมายเลข  ๑ .๑ -๒)  และเชื่ อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๕ ปี 
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๓) ผลการประเมิน
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๒๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๒  ( เอกสารหมายเลข ๑.๑ -๔ ) อีกทั้ ง
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการ
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๕) เพ่ือ
ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร อันจะ
นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือผลิต
บัณฑิตอันพึงประสงค์ต่อไป โดยมีคณะทํางาน
ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๖) เป็น
คณะทํางานและเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะฯ พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓/
๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เอกสาร
หมายเลข ๑.๑-๗) และเสนอสภามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๘) 

 ๒ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน 

คณะฯ มีการประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และ
นิสิตได้ทราบ พร้อมทั้งมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (เอกสาร
หมาย เ ลข  ๑ . ๑ -๙ )และมี ก า ร เ ผยแพร่ ใ น 
www.law.tsu.ac.th 

 ๓ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็ น
แผนปฏิบัติงานประจําปีครบ ๔ พันธกิจ คือ 
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

คณะนิติศาสตร์ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําการศึกษา ๒๕๕๓  โดยมีการแปลงมาจาก
แผนยุทธศาสตร์ลงสู่แผนปฏิบัติงานครบทั้ง ๔
พันธกิจ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐) 
- มีแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) ตาม
กระบวนการของ Balance scorecard (เอกสาร
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๒๙ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข ๑.๑-๑) 
- มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับแผนปฏิบัติ งาน
ประจําปีทั้ง ๔ พันธกิจ   (เอกสารหมายเลข                
๑.๑-๑๐) 

 ๔ มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี 

มีการกําหนดตัวบ่งชี้(KPI)และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน ทั้งแผนกลยุทธ์ (เอกสาร
หมายเลข ๑.๑-๑) และแผนปฏิบัติงานประจําปี 
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐) เพ่ือให้สามารถวัด
ความสําเร็จของดําเนินงานตามแผนได้ โดย
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนดังกล่าว 

 ๕ มี กา รดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิบั ติ ง าน
ประจําปีครบ ๔ พันธกิจ 

มี ก า ร กํ า ห นด ป ฏิ ทิ น ก า รป ฏิ บั ติ ง า นต า ม
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ครบ
ทั้ง ๔ พันธกิจ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐) 

 ๖ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงานประจําปี อย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

มีการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน ในด้าน
ต่ า ง  ๆ  โ ดยมี คณบดี  รองคณบดี  หั วหน้ า
สํานักงาน และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการ
ประกันคุณภาพ เป็นผู้กํากับดูแลในแต่ละด้าน ที่
ประเมินแผนของกิจกรรมต่าง ๆ  และมีการ
ประชุมคณาจารย์ การประชุมสํานักงาน และ
คณะกรรมการเฉพาะกิจต่าง ๆ  ที่แต่งตั้งขึ้น
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติงานประจําปี การศึกษา ๒๕๕๓  
และรายงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจํา
คณะทราบใน รอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๑) 

 ๗ มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือ

- กําหนดให้มีผลการประเมินทุกโครงการแนบทุก
ครั้งที่ขออนุมัติเบิกจ่าย  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดระบบ
การพัฒนาปรับปรุงที่ต่อเนื่อง สะดวกต่อการ
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๓๐ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
พิจารณา ประเมินและการดําเนินงานภายใต้กรอบการ

ประกันคุณภาพ PDCA ที่ครบสมบูรณ์ 
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ จัดทํา
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้ตามแผน
ยุทธศาสตร์กับค่าเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข 
๑.๑-๑๒)และนําผลการประเมินเสนอต่อคณบดี 
และท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
ให้ข้อเสนอแนะ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
เมื่ อ วันที่  ๒๐ มิถุ นายน ๒๕๕๓ ( เอกสาร
หมายเลข ๑.๑-๑๓)                      

 ๘ มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แ ผ น 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

คณะนิติ ศาสตร์ ได้ นํ าผลจากการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ 
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ (เอกสารหมายเลข 
๑.๑-๕) ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-
๒ ๕ ๕ ๖  แ ล ะ ข้ อ เ ส น อแ น ะ ข อ ง ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๗) ไปปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (เอกสารหมายเลข   ๑.๑-
๑)  และแผนปฏิบัติ งานประจํ าปี การศึกษา 
๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๔)  

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง(ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 
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๓๑ 

- - ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๑-๑ แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
๑.๑-๒ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
๑.๑-๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๕ ปี 
๑.๑-๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
๑.๑-๕ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๕๒                                

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
๑.๑-๖ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ 
๑.๑-๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  ครั้ งที่  ๓/๒๕๕๔              

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑.๑-๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑.๑-๙ รายงานการประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖  

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๒ รายงานการประเมินผลแผนกลยุทธ์ตามตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์กับค่าเป้าหมาย 
๑.๑-๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ มิถุนายน 

๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๔ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
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ตัวบงช้ีที่ ๑.๓   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน                    
(เป็นสถาบันผลิตครูของสังคม) (สมศ.๑๗) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
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มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน 
โดยได้ รั บการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

คณะนิติศาสตร์ ได้กําหนดกลยุทธ์สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยที่เน้นการเป็นสถาบันผลิตครูของสังคม ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ 
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๑.๓-๑) และเอกลักษณ์
ของคณะที่มุ่งผลิตนักกฎหมายมืออาชีพสู่สังคม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาอนุมัติใน
การประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๗) และเสนอสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
เพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๘) 
 

 ๒ มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ กํ าหนดอย่างครบถ้ วน
สมบูรณ์ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓-๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑) จัดทําขึ้นโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรประจํา
คณะนิติศาสตร์ ตลอดจน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการระดม
ความคิดของบุคลากรประจําคณะนิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 
อาทิเช่น ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บริการนิสิต  และมีสร้าง
ระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่กําหนดโดยกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  ในกิจกรรม
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๓ (เอกสาร
หมายเลข ๑.๑-๑๐) โดยเน้นให้อาจารย์ บุคลากร และนิสิต            
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่เป้าหมายที่กําหนดไว้  
 
 
 

 ๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผลการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรด้านเอกลักษณ์หรือ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๓๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
บุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม่ต่ํา
กว่า ๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕ 

จุดเน้น จุดเด่น ของมหาวิทยาลัยทักษิณ (เป็นสถาบันผลิตครู
ของสังคม/ผู้นําสังคม) ซึ่งทําการประเมินในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ จากคะแนนเต็ม ๕ (เอกสาร
หมายเลข ๑.๓-๖) 

 ๔ ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  
จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบันและเกิดผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

- ชมรมนักศึกษากฎหมายเพ่ือสังคม จังหวัดสงขลา ได้รับการ
รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เอกสารหมายเลข ๑.๓-๕) 
 

 ๕ สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น  
จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่
กําหนด  และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

- คณะนิติศาสตร์ มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพเป็น
ที่ยอมรับของสังคม (เอกสารหมายเลข ๑.๓-๒) 
- นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลประกวดแข่งขันทางกฎหมาย 
(เอกสารหมายเลข ๑.๓-๓) 
- นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับหนังสือเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการ (เอกสารหมายเลข ๑.๓-๔) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๑-๑ แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
๑.๑-๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑.๑-๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๓๕ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๓-๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๔ 
๑.๓-๒ ข้อมูลศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 
๑.๓-๓ ข้อมูลนิสิตได้รับรางวัลประกวดแข่งขันทางกฎหมาย 
๑.๓-๔ ข้อมูลนิสิตได้รับหนังสือเชิดชูเกียรติ 
๑.๓-๕ หนังสือรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมนักศึกษากฎหมายเพ่ือสังคม 

จังหวัดสงขลา  
๑.๓-๖ ผลการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรด้านเอกลักษณ์หรือจุดเด่น (เป็นสถาบันผลิต

ครูของสังคม/ผู้นําสังคม) คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ จากคะแนนเต็ม ๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่  ๒.๑  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ. ๒.๑) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ

ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

- คณะนิติศาสตร์ ดําเนินงานตามระบบและ
กลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่ งมีการกําหนด
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือเปิด
หลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ ากภายนอกที่ มี ค ว าม เชี่ ย ว ช าญและ
ประสบการณ์ในสาขานั้นร่วมพิจารณา ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ระบบการ
พัฒนาหลั กสู ต ร  มหาวิ ทยาลั ยทั กษิณ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๓๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
(เอกสารหมายเลข ๒.๑-๑) 
- คณะฯ ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๕๒ โดยผ่านการพิจารณาตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  ๒ กันยายน 
๒๕๕๒ และ สกอ. ได้รับทราบและให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๒.๑-๒) 

 ๒ มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

คณะนิติศาสตร์มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ซึ่ งมีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการ
ดํ า เ นิ น ง าน แ ละก า ร อนุ มั ติ  ต า มแ น ว
ปฏิบัติ การแจ้ งปิ ดหลักสู ตร  สาขาวิช า          
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๔๐๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (เอกสารหมายเลข ๒.๑-๓) 

 ๓ ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ               
(การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางที่กําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่

หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์มีการดําเนินการ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกเรื่อง และมี
การประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข ๒.๑-๒) และได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี ๒๕๔๘ ซึ่งมีการ
สรุ ปการ พัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตร
มหาวิทยาลัยทักษิณประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารหมายเลข  
๒.๑-๔)  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๓๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
เกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ  :  สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘) 

 ๔ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่กําหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร 

- มีคณะกรรมการประจําคณะ รับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการให้ครบถ้วน
ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา (เอกสารหมายเลข
๒.๑-๕) 
- มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ โดย
คณะฯ ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๕๒ โดยผ่านการพิจารณาตามระบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่  ๒ กันยายน 
๒๕๕๒ และ สกอ. ได้รับทราบและให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๒.๑-๒) 

 ๕ มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการ
ดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 
ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ ๔ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจะต้อง
ควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 
๓ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร 

- มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฝ่าย
วิชาการ (เอกสารหมายเลข ๒.๑-๖) มีอํานาจ
และหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เอกสาร
หมายเลข ๒.๑-๗) รับผิดชอบควบคุมกํากับ
ให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ 
และข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา  
- มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ โดยคณะฯ ได้เสนอปรับปรุง



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๓๙ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
หลักสูตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยผ่านการ
พิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่  ๒ กันยายน ๒๕๕๒ และ สกอ. ได้รับ
ทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (เอกสาร
หมายเลข๒.๑-๒) 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

 

 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๑-๑ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔  

๒.๑-๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๐ 

๒.๑-๓ แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๔๐๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒.๑-๔ ตารางสรุปการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒.๑-๕ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 
๒.๑-๖ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๕๑/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ สั่ง             

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
๒.๑-๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๑ 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๒  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๒.๒) 

ชนิดตัวบงช้ี  ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  :  สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้ ทั้งนี้ ส่วนงานวิชาการ
สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินแตกต่างกับสถาบันได้  

๑.  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ หรือ 
๒.  แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่

ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
เกณฑ์การประเมิน  
๑.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๓๐ 

ขึ้นไป หรือ 
๒.  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ที่

กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖ ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน (กรณีที่ ๑) 
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จํานวนอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๑ คน 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๓ คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๗.๖๙ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ร้อยละ 
๙.๐๙ 

ร้อยละ 
๗.๖๙ 

๑.๒๘ ไมบ่รรลุ 
(เนื่องจากเปลี่ยน

เกณฑ์ให้รวมอาจารย์
ประจําที่ลาศึกษาต่อ) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๒-๑ ตารางสรุปข้อมูลคุณวุฒิ อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๒-๒ สรุปข้อมูลอัตรากําลัง ของฝ่ายบริหารกลาง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๒ 

 

 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๓  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.๒.๓) 

ชนิดตัวบงช้ี  ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์การประเมิน  :  สามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทางต่อไปนี้  
๑.  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป หรือ 
๒. ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ 
๑๒ ขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน (กรณีที่ ๑) 

ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ๑ คน 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๓ คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ๗.๖๙ 

 
ผลการด าเนินงาน (กรณีที่ ๒) 

ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๐ 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๗.๖๙ 
ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

๗.๖๙ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๙.๐๙ ๗.๖๙ ๓.๒๐ (ไมบ่รรลุ 
(เนื่องจากเปลี่ยน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๓ 

เกณฑ์ให้รวม
อาจารย์ประจําที่ลา

ศึกษาต่อ) 
หมายเหตุ ผ่านการประเมิน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ และคําสั่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่อง คือ  วันที่ ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ (ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ไม่ได้ใช้ข้อมูลในการประเมิน) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๓-๑ ตารางสรุปข้อมูลตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 

๒.๓-๒ สรุปข้อมูลอัตรากําลัง ของฝ่ายบริหารกลาง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๒.๓-๓ คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร  ชิตวงศ์  

หมายเหตุ ผ่านการประเมิน เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ และคําสั่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่อง คือ  วันที่          
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ (ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ไม่ได้ใช้ข้อมูลในการประเมิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๔  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
  ส าหรับสถาบันและส่วนงานวิชาการ  
 ๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้ง

ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและ 
มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

- คณะนิ ติ ศาสตร์  ได้ ดํ า เนิ นการจั ดทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ประจําปี 
๒๕๕๓-๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๒.๔-๑) 
ครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญ ดังนี้ 
๑) ข้อมูล อัตรากําลั งปัจจุบันและความ
ต้องการในอนาคต 
๒) มีการสํารวจความต้องการพัฒนาความ
ต้องการฝึกอบรมของบุคลากรรายบุคคล 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๕ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๓) ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานใน
รอบปีที่ผ่านมา 
๔) วิเคราะห์ SWOT เพ่ือจัดทําแผนให้
สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้ปฏิบัติงานและของคณะ โดย 
 - ทําการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข 
๒.๔-๒) เพ่ือวิเคราะห์ภาระงานประกอบการ
วิเคราะห์อัตรากําลัง  

 ๒ มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ เป็นไปตามแผนที่
กําหนด 

- มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส และกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้ได้อาจารย์บุคลากร
สายสนับสนุน หรือบุคลากรได้รับทราบ
ภายใต้เวลาที่กําหนด และเป็นไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่คณะได้รับจัดสรร (เอกสาร
หมายเลข ๒.๔-๓) 
- มีการวิเคราะห์งาน (Job analysis) เพ่ือใช้
ในการปฐมนิ เทศ และทักษะที่จําเป็นให้
ผู้ปฏิบัติงาน และมีคําสั่ง/สัญญาจ้าง ที่ชัดเจน 
ตลอดจนให้มีแบบข้อตกลงภาระงานของบุคล
กรสายสนับสนุน ที่ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ 
ความสําเร็จของงาน และใช้ในการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรต่อไป ( เอกสาร
หมายเลข ๒.๔-๔) 

 ๓ มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
และกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจแก่
บุคลากร ดังนี้ ประกันสุขภาพ ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ บําเหน็จบํานาญ มีสถานที่อกกําลังกาย



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๖ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ของบุคลากร ฯลฯ (เอกสารหมายเลข ๒.๔-๕) 
- มีการส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับ
รางวัลของคณาจารย์  และบุคลากรสาย
สนับสนุน (เอกสารหมายเลข ๒.๔-๖) 
- คณะฯ สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนใน
การศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะ ตามมติ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัย
สามัญ  ครั้ งที่  ๔ /๒๕๕๓ เมื่ อ วั นที่  ๒๘ 
มิ ถุ น า ยน  ๒๕๕๓  ( เ อกส า รหมาย เ ล ข                 
๒.๔-๑๕) และมีคณาจารย์ได้รับสนับสนุน 
งบประมาณ จํ านวน  ๕  คน  ( เอกสาร
หมายเลข ๒.๔-๑๖) 
- มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัล โดยการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
- มีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขอ ง บุ ค ล า ก รม ห า วิ ท ย า ลั ย  ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๓ (ไตรมาส ๔) 
(เอกสารหมายเลข ๒.๔-๑๔) 
- มีการประชุมคณาจารย์ทุกวันพุธที่ ๓ ของ
เดือน และประชุมสํานักงานคณะ ทุกวัน
จันทร์และศุกร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนางานร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ๒.๔-๗) 

 ๔ มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานบุคคลของคณะนิติศาสตร์ มีกลไก
การติดตามผลการนําความรู้และทักษะที่ได้
จากการอบรมหรือพัฒนา ๖ และ ๑๒ เดือน 
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบติดตาม 
(เอกสารหมายเลข ๒.๔-๘) ควบคู่ไปกับกลไก



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ของการจัดการความรู้  (เอกสารหมายเลข 
๒.๔-๙) เป็นเครื่องมือในการติดตามผลสัมฤทธิ์
ของการอบรมหรือพัฒนา 

 ๕ มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

- มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ออกข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(เอกสารหมายเลข ๒.๔-๑๒) และจัดทําคู่มือ
การดําเนินการทางจรรยาบรรณสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ออกโดย
คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ (๒.๔-๑๓) และ
ม อ บ ใ ห้ ค ณ ะ เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห ค ว า ม รู ด้ า น
จรรยาบรรณ และจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ปลูกฝง จรรยาบรรณแกคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนอยางสม่ําเสมอ 
- ผู้บริหารมีการควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ และกรณี
บุคคลกรประพฤติไม่เหมาะสมจะมีการเรียก
ตักเตือนด้วยวาจา กรณีผิดจรรยาบรรณ
ร้ายแรงมีการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตาม
กระบวนการต่อไป 

 ๖ มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

มี ก า รประ เมินผลแผน พัฒนาบุ คล ากร 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข 
๒.๔-๑๐) และเสนอคณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ พิจารณา (เอกสาร
หมายเลข ๑.๑-๗)  

 ๗ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะนิติศาสตร์ นําผลการประเมินแผนพัฒนา
บุ ค ล าก ร  ป ร ะจํ า ปี ก า ร ศึ กษ า  ๒๕๕๓                           
ไปปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๔๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
การศึ กษา  ๒๕๕๔ ( เอกสารหมาย เลข                         
๒.๔-๑๑) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๗ ข้อ บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๑-๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

๒.๔-๑ แผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
๒.๔-๒ รายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๓ 
๒.๔-๓ ประกาศรับบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงาน ฯลฯ 
๒.๔-๔ - คําสั่งกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรในสายงานสนับสนุนคณะนิติศาสตร์   

- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
- แบบข้อตกลงภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

๒.๔-๕ ระเบียบเกี่ยวกับมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร 
ดังนี้ กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บําเหน็จบํานาญ สวัสดิการที่พักอาศัย ฯลฯ 
- ประกาศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 
(ฉบับที่ ๑)  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายที่พักอาศัย
สําหรับบุคลากร  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทํางาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทํางาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
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๔๙ 

ธันวาคม ๒๕๕๒ 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๔-๖ การแจ้งเวียนหนังสือเสนอรายชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัล 
๒.๔-๗ รายงานการประชุมคณาจารย์/สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
๒.๔-๘ ติดตามผลการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมหรือพัฒนา 
๒.๔-๙ สรุปการจัดการความรู้จากการอบรมหรือพัฒนา 

๒.๔-๑๐ ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๒.๔-๑๑ แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
๒.๔-๑๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒.๔-๑๓ คู่มือการดําเนินการทางจรรยาบรรณสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ออก

โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ 
๒.๔-๑๔ มีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไตรมาส ๔)  
๒.๔-๑๕ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๓  เรื่อง ขออนุมัติเกณฑ์สนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ 

๒.๔-๑๖ หนังสืออนุมัติสนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
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ตัวบงช้ีที่ ๒.๖  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๒.๖) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
คณะนิติศาสตร์ มีระบบและกลการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพหลักสูตร                    พ.ศ. 
๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๒.๖-๑) โดย
จัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ
และความถนัดของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่ วมในการ เรี ยนการสอนที่ เน้นการคิ ด
วิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนา
ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาท
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
และลงมือปฏิบัติจริ ง  ชี้แนะแหล่งข้อมูล
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ความรู้จัดการเรียนการสอนและอํานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
สัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
- คณะนิติศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา โดยจัดให้
มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํา
กรณีศึกษา หรือโครงงาน หรือวิจัย (เอกสาร
หมายเลข ๒.๖-๒) ศึกษาดูงาน รวมทั้งฝึกงาน 
และฝึกประสบการณ์ (เอกสารหมายเลข 
๒.๖-๓) 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๒ ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของ

รายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- คณะนิติศาสตร์กําหนดให้ คณาจารย์ จัดทํา
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน ซึ่งระบุ
รายละเอียดของรายวิชาและประสบการ
ภาคสนาม (ถ้ามี) (เอกสารหมายเลข ๒.๖-๒) 
ในแต่ละภาคการศึกษา ทุกรายวิชาตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยจัดส่งสํานักงานคณะ
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และ
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชามีการ
ประ เมิ นทั้ ง ใ น ระหว่ า งภ าคการศึ กษ า
(formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา (summative evaluation) 

 ๓ ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

คณะกรรมการประจํ าคณะ กํ าหนดให้
หลั กสู ต รนิ ติ ศ า สตรบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช า
นิติศาสตร์ มีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้ง
ในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมง
ปฏิบัติการอภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํา
กรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอก
สถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 
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(เอกสารหมายเลข                       ๒.๑-๒) 
- นํานิสิตไปศึกษาดูงานศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๓) 
- นิสิตฝึกงานได้ออกแบบและจัดทําคู่มือ
กฎหมายแรงงาน (ฉบับการ์ตูน) (เอกสาร
หมายเลข ๒.๖-๔) 
- จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายนอก และมีการประเมินโครงการ
เ พ่ือปรับปรุ ง พัฒนาในปีการศึกษาหน้ า 
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๙) 
- หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่าย
กิ จ ก า ร นิ สิ ต  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ                    
(เอกสารหมายเลข๒.๖-๑๐) 
- จัดโครงการนิสิตฝึกงาน (เอกสารหมายเลข 
๒.๖-๕) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
   - งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายใน

การจัดระบบการจราจรบริเวณมหาวิทยาลัย
ทักษิณ” (เอกสารหมายเลข ๒.๖-๗) 
- งานวิจัยเรื่อง “ดุลพินิจของพนักงานตํารวจ
จราจรในการกําหนดค่าปรับตามพ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” (เอกสารหมายเลข 
๒.๖-๘) 

 ๔ มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

คณะนิติศาสตร์ มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ของหลักสูตรโดยเน้นให้ผู้ เรียนได้มี
โอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกในด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยเชิญ
บุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอน
ทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา 
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๑๑) และนํานิสิตฟัง
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การบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือ
สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย (เอกสาร
หมายเลข ๒.๖-๓, ๒.๖-๙) ให้นิสิตฝึกงาน 
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๕,๒.๖-๖) 

 ๕ มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา การเรียน
การสอน 

- อาจารย์พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และวิธีการสอนในรายวิช าที่ รับผิดชอบ   
อย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา 
และนําผลการประเมินการสอนของนิสิตมา
ป รั บ ป รุ ง  ( เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข                       
๒.๖-๑๒,๒.๖-๒) 
- คณะนิติศาสตร์ จัดเวทีการสัมมนา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ ยวกับการวิจัยและ
ประสบการณ์  การจัดการเรียนการสอน
ระหว่ า งอาจารย์ เ พ่ือการปรับปรุ งและ
พัฒนาการ เ รี ยนการสอน  โดยคณะจั ด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบูรณาการวิจัยหรือการบริการวิชาการสู่
การ เรี ยนการสอน ( เอกสารหมาย เลข             
๒.๖-๑๓)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิจัยในชั้นเรียน  
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๑๔) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
    และคณาจารย์ของคณะได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและ/การวิจัยที่
จั ด โดยมหาวิทยาลั ยและหน่ วยงาน อ่ืน 
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๑๕) 

 ๖ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่ อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํา
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

เมื่อสิ้นภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มี
การประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในทุกรายวิชาและมีการประเมินคุณภาพ
ความเ พียงพอและความเหมาะสมของ
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อุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตําราและ
สิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ผลการประเมิน
เฉลี่ย ๔.๒๑ คะแนน (เอกสารหมายเลข       
๒.๖-๑๕)  
- นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าว 
ข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (เอกสาร
หมายเลข ๒.๖-๒) 

 ๗ มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล การเรียนรู้ 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

- คณบดีเข้าตรวจสอบผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียน
ก า ร ส อน แ ล ะสิ่ ง ส นั บ ส นุ น ผ่ า น ร ะบ บ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย และรายงาน
คณะกรรมการประจําคณะทราบผลการ
ประเมินในภาพรวมของคณะทุกปีการศึกษา 
( เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข  ๒ . ๖ -๑ ๖ )  แ ล ะ
คณะกรรมการประจําคณะมีนโยบายให้
คณาจารย์พัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผล การเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผล
การประเมินรายวิชา และเขียนไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรในประมวลรายวิชาและแผนการ
ส อ น  แ ล ะ ไ ด้ มี ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
ดังกล่าว 

ผลการประเมนิตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๗ ข้อ บรรลุ  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๕๕ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๑-๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๖-๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.๖-๒ ประมวลรายวิชาและแผนการสอนประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๓ หลักฐานการนํานิสิตศึกษาดูงาน 
๒.๖-๔ คู่มือกฎหมายแรงงาน (ฉบับการ์ตูน) 
๒.๖-๕ โครงการนิสิตฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๖ หนังสือส่งตัวนิสิตฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๗ งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการจัดระบบการจราจรบริเวณมหาวิทยาลัย

ทักษิณ” 
๒.๖-๘ งานวิจัยเรื่อง “ดุลพินิจของพนักงานตํารวจจราจรในการกําหนดค่าปรับตาม พรบ.

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
๒.๖-๙ รายงานการประเมินผลโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๒.๖-๑๐  หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒.๖-๑๑  บัญชีรายชื่ออาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
๒.๖-๑๒ ผลการประเมินการสอนของนิสิต  
๒.๖-๑๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยหรือการบริการ

วิชาการสู่การเรียนการสอน 
๒.๖-๑๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๖-๑๕ สรุปการเข้าร่วมโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ/การวิจัยที่จัด

โดยมหาวิทยาลัยหรือคณะอ่ืน 
๒.๖-๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่  ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๔  
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๕๖ 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๗  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.๒.๗) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลา
ตามแผนกํ าหนดการศึ กษ าขอ ง
หลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรได้มีการสํารวจ และ
วิ เ ค ราะห์ ค วามต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บัณฑิต เ กี่ ย วกั บ
คุณลักษณะของบัณฑิต(เอกสารหมายเลข ๒.๗-๑) และนํา
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ (เอกสารหมายเลข                
๒.๑-๒) และใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้
บัณฑิตที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด 
และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้นําข้อมูลจากการสํารวจมา
บูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
- คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการทบทวน 
ปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเป็นเพ่ือปรับเข้าสู่
มาตรฐาน TQF ซึ่งจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา ๒๕๕๔โดยปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต คํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้อง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการ
ผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนา
นิสิต (เอกสารหมายเลข ๒.๗-๒) 

 ๒ มีการนําผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการ - คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ตาม



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๕๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่ งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

แบบประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และนํา
ข้อมูลจากผลการสํารวจมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
โดยคณะฯ ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
โดยผ่านการพิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ ๒ กันยายน 
๒๕๕๒ และ สกอ.ได้รับทราบและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (เอกสาร
หมายเลข ๒.๑-๒) 
- จัดโครงการ  “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษากฎหมายของท้องถิ่นใต้ ”
(เอกสารหมายเลข ๒.๗-๖) 
- คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ
ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
เชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่
ต้องพัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชานั้นๆ มี
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของ
การบูรณาการระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้มีทักษะ การปฏิบัติงาน
ในโลกแห่งการทํางานจริงได้ (เอกสารหมายเลข ๒.๑-๒,  
๒.๖ -๓,  ๒.๖ -๔, ๒.๖ -๕,  ๒.๖ -๖, ๒.๖ -๗, ๒.๖ -๘,                    
๒.๖-๙,๒.๖-๑๐) 
- ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะฯ ได้ขออนุมัติเปิดรายวิชา
ใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้นิสิตมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ครบถ้วน จํานวน ๓ รายวิชา ได้แก่ รายวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รายวิชากฎหมายทหาร 
และรายวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๕๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ และคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และได้รับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุ ม ครั้ งที่                   
๔/๒๕๕๔ วันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (เอกสาร
หมายเลข ๒.๗-๗)  

 ๓ มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

- คณะนิติศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรที่
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ (เอกสารหมายเลข   
๒.๗-๓) 
- คณะ/มหาวิทยาลัยส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ผ่านเว็บไซต์ของคณะ www.law.tsu.ac.th/ บริการ
ฐ า น ข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ค ส์ จ า ก สํ า นั ก ห อ ส มุ ด 
www.lib.tsu.ac.th/ (เอกสารหมายเลข ๒.๗-๔) เว็บไซต์
ของสํานักคอมพิวเตอร์ http://cc.tsu.ac.th 

 ๔ มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิต
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม  การประชุมวิชาการหรือ
นํ า เสนอผลงานทางวิ ชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุม
วิชาการท่ีเกิดข้ึนในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้นิสิตรับรู้ผ่านเว็บไซต์ของคณะ www.law.tsu.ac.th 
และมุมข่าวสารนิสิต/ศิษย์เก่า และในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้ งที่  ๒๑ ประจํ าปี  ๒๕๕๔                   
ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะ(เอกสารหมายเลข               
๒.๗-๕) 
- มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตมี โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัยหรือนอก
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข  ๑.๑-๑๐) เช่น  
๑)  โครงการนั กกิ จกรรมลูกร พีมื ออาชีพ  จํ านวน    
๕๐,๐๐๐ บาท  

http://www.law.tsu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๕๙ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๒) โครงการ “ อัจฉริยะนักกฎหมายข้ามคืน ” (เข้าร่วม
แข่งขันทักษะกฎหมาย) จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓) โครงการพัฒนานิสิตอันพึงประสงค์ จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๕ มี กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน 

คณะนิติศาสตร์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐) ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนานิสิตอันพึงประสงค์  จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒) โครงการส่ ง เสริมวันสํ าคัญทางศาสนา จํ านวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
    - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
    - กิจกรรมมาฆบูชา 
    - กิจกรรมอาสาฬหบูชา 
    - กิจกรรมวิสาขบูชา 
    - กิจกรรมรอมฎอลสัมพันธ์ 
๓) โครงการค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมปักษ์ใต้เรียนรู้ชุมชน 
จํานวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
  - กิจกรรมค่ายจริยธรรมมุสลิม  
  - กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม 
๔ )  โ ค ร ง ก า ร “ ตั ว ต น ค น นิ ติ ศ า ส ต ร์ ”  จํ า น ว น                    
๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   - กิจกรรมไหว้ครูนิติศาสตร์ ๒๕๕๔ 
   - กิจกรรมคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์  
   - กิจกรรมฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ 
๕) โครงการไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ ๒๕๕๓ จํานวน 
๒๕,๙๐๐ บาท  
๖) โครงการค่ายจริยธรรมมุสลิม จํานวน ๔๓,๐๘๐ บาท 
- มีการกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๖๐ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
คุณธรรมจริยธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผล
ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมีผลต่อการสําเร็จการศึกษาของนิสิต 
ตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ( เอกสาร
หมายเลข ๒.๖-๑๐) 
- มี ธ ร ร มนูญ ว่ า ด้ ว ย ส โ มส รนิ สิ ต แล ะชุ มนุ มนิ สิ ต                    
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือให้นิสิตมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ (เอกสารหมายเลข              
๒.๗-๘) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๑-๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๖-๑๐  หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒.๗-๑ รายงานผลสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๗-๒ โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๗-๒ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน 
๒.๗-๔ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์จากสํานักหอสมุด www.lib.tsu.ac.th/  
๒.๗-๕ หนังสือขออนุญาตไปราชการ : ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ทั ก ษิ ณ  ค รั้ ง ที่  ๒ ๑ ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ ๕ ๔ ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๒.๗-๖ โครงการ  “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษากฎหมาย



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๖๑ 

ของท้องถิ่นใต้” 
๒.๗-๗ ร าย ง า นกา ร ประชุ ม สภ าม หา วิ ท ย าลั ย ใ นก า รประชุ ม  ค รั้ ง ที่  ๔ /๒๕๕ ๔                           

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
๒.๗-๘ ธรรมนูญว่าด้วยสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๘ ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนิสิต (สกอ.๒.๘) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๖๒ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มี กา รกํ าหนดพฤติ กร รมด้ านคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของนิสิตคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลั ยทักษิณ ที่มุ่ ง เน้นลักษณะการ
เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ควบคู่
ไปกับคุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ 
และทักษะทางสังคม ดําเนินไปตามคุณภาพ
บัณฑิตตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ                    
พ .ศ .  ๒๕๕๒ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะนิติศาสตร์จึง
ออกประกาศ เรื่อง ข้อกําหนดพฤติกรรมด้าน
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  สํ า ห รั บ นิ สิ ต                          
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เ พ่ือให้นิสิตถือปฏิบัติ                  
(เอกสารหมายเลข ๒.๘-๑) และประกาศเรื่อง 
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม สําหรับนิสิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ เพ่ือให้คณาจารย์และ
บุคลากร ถือปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข๒.๘-๒) 

 ๒ มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนิสิตที่ต้องการ
ส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นิสิตและผู้ เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ ง
สถาบัน 

- มีการแจ้งประกาศ เรื่อง ข้อกําหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม สํ าหรับนิสิต  คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๒.๘-๑) และ
ประกาศเรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข              
๒.๘-๒) ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงโดยการติดประกาศ 
แจ้งเวียนหนังสือทาง e-doc และเว็บไซต์คณะ 
www.law.tsu.ac.th/ 

http://www.law.tsu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๖๓ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๓ มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน 
ข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ  

มีโครงการหรือกิจกรรมส่ งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดใน ข้อ 
๑ โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสําเร็จ 
ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(เอกสารหมายเลข ๒.๑-๑๐) ดังนี้ 
๑) โครงการพัฒนานิสิตอันพึงประสงค์ จํานวน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๒) โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 
๑๐,๐๐๐ บาท 
    - กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
    - กิจกรรมมาฆบูชา 
    - กิจกรรมอาสาฬหบูชา 
    - กิจกรรมวิสาขบูชา 
    - กิจกรรมรอมฎอลสัมพันธ์ 
๓) โครงการค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมปักษ์ใต้เรียนรู้
ชุมชน จํานวน ๕๐,๐๐๐  บาท 
    - กิจกรรมค่ายจริยธรรมมุสลิม  
    - กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม 
๔) โครงการ“ตัวตนคนนิติศาสตร์” จํานวน
๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   - กิจกรรมไหว้ครูนิติศาสตร์ ๒๕๕๔ 
   - กิจกรรมคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์  
   - กิจกรรมฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ 
๕) โครงการไหว้ครูคณะนิติศาสตร์  ๒๕๕๓  
จํานวน ๒๕,๙๐๐ บาท  
๖) โครงการค่ายจริยธรรมมุสลิม จํานวน 
๔๓,๐๘๐ บาท 

 ๔ มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ ๓ โดยมีผล

มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนิสิตตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่กําหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมิน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๖๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
การประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 
๙๐ ของตัวบ่งชี้ 

บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ ตาม
รายงานการการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 ๕ มีนิสิตหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนิสิต ได้รับการ
ยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

นายยุทธชัย  บุญรัตน์ นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับ
หนังสือเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ 
 (เอกสารหมายเลข ๑.๓-๔) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๓-๔ ข้อมูลนิสิตได้รับหนังสือเชิดชูเกียรติ 
๒.๘-๑ ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ข้อกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม สําหรับนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๓  

๒.๘-๒ ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๓  
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๖๕ 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๙    บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ.๑)  

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์   

เกณฑ์การประเมิน   
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จํานวนบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา ๒๑๖ 
จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสอบถาม ๑๗๕ 
จํานวนบัณฑิตท่ีทํางานแล้ว ๒๙ 
จํานวนบัณฑิตท่ีทํางานแล้วและกําลังศึกษาต่อ ๑๗ 
จํานวนบัณฑิตท่ียังไม่ได้ทํางานและมิได้ศึกษาต่อ ๒๗ 
จํานวนบัณฑิตท่ีกําลังศึกษาต่อ ๑๐๒ 
จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา ๔ 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ๑๔,๙๓๙.๔๘ 
จํานวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ๔๖ 
ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  ๖๖.๖๐ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓.๕๐ 
(ร้อยละ 

๗๐) 

๓.๓๓ 
(ร้อยละ 
๖๖.๖๐) 

๓.๓๓ 
 

ไม่บรรลุ 
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๖๖ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๙-๑ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ๒.๙ บัณฑิตได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี (สมศ.๑) โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๑๐   ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ผู้เรียน (บัณฑิต) มีความรับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน 
และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ) (สมศ.๑๖.๒)  

ชนิดตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เกณฑการประเมิน  
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒๑๖ 

- ระดับปริญญาตรี ๒๑๖ 

- ระดับปริญญาโท - 

- ระดับปริญญาเอก - 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ  ๗๙ 

- ระดับปริญญาตรี ๗๙ 

- ระดับปริญญาโท - 

- ระดับปริญญาเอก - 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ ๓๖.๖๗ 

- ระดับปริญญาตรี ๓๖.๖๗ 

- ระดับปริญญาโท - 

- ระดับปริญญาเอก - 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๖๗ 

คะแนนผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์  

- ความรับผิดชอบ ๔.๕๕ 

- รอบรู้ ๔.๕๙ 

- สู้งาน ๔.๖๐ 

- มีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ ๔.๖๓ 

คะแนนผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ภาพรวม ๔.๕๙ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓.๕๑ ๔.๕๙ ๔.๕๙ คะแนน บรรลุ 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๑๐ รายงานการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ผู้เรียน (บัณฑิต) มีความ
รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ) (สมศ.๑๖.๒) 
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๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๒.๑๑  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

                     แหง่ชาติ (สมศ.๒) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒๑๖ 

- ระดับปริญญาตรี ๒๑๖ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๖๙ 

- ระดับปริญญาโท - 

- ระดับปริญญาเอก - 

จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ ๗๙ 

- ระดับปริญญาตรี ๗๙ 

- ระดับปริญญาโท - 

- ระดับปริญญาเอก - 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจ ๓๖.๕๗ 

- ระดับปริญญาตรี ๓๖.๕๗ 

- ระดับปริญญาโท - 

- ระดับปริญญาเอก - 

ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

- ด้านคุณธรรม / จริยธรรม ๔.๔๖ 

- ด้านความรู้ ๔.๕๐ 

- ด้านทกัษะทางปัญญา ๔.๔๖ 

- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๔.๕๓ 

- ด้านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.๕๒ 

ผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ภาพรวม ๔.๕๐ 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓.๕๑ ๔.๕๐ ๔.๕๐ คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๐ 

 
๒.๑๑ 

รายงานผลการประเมิน คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.๓.๑) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๑ 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
- ม ห า วิ ท ย า ลั ย จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล นิ สิ ต 
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูล
ครอบครัว และบุคคลที่มหาวิทยาลัยสามารถ
ติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 
- คณะมีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๓  (เอกสารหมายเลข ๓.๑-๑)
โดยคํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต ที่ทําให้
อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง มีระบบ
การช่วยเหลือนิสิตในความดูแลใกล้ชิด เน้น
การพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประชุม
ระหว่างอาจารย์อย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือส่ง
ต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียน
ในกลุ่มผู้ สอนหรือผู้ รับผิดชอบหลักสูตร             
เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนิสิตใน
รูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการ
แก้ปัญหา 
- มีโครงการที่เกี่ยวข้องในการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิต              
ซึ่ งจัดโดยคณะ/มหาวิทยาลัย  ( เอกสาร
หมายเลข ๓.๑-๓) เช่น 
   ๑) การวางแผนการเรียนในโครงการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๒ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ปฐมนิเทศ ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ   
   ๒ )  โ คร งก ารแก้ ว แ รกลู กนิ ติ ศ า สต ร์              
ซึ่งคณะจัดขึ้นเพ่ือเป็นการปฐมนิสิตคณะ
นิติศาสตร์เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอันพึงประสงค์ 
และแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ทั้ง
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิต  
   ๓) โครงการอําลาลูกรพี ซึ่งเป็นการแนะ
แนวการศึกษาต่อและการก้าวสู่นักกฎหมาย
มืออาชีพของบัณฑิต 
   ๔)  โครงการแนะแนวการใช้ อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
ห้องบรรยายแก่นิสิต   
- มีกลุ่มงานพัฒนานิสิต เป็นผู้รับผิดชอบคอย
รับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการ
ตลอดเวลา และสายตรงคณบดี หน้าเว็บไซต์
คณะ www.law.tsu.ac.th สําหรับให้
คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มี
ปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน 
และมีระบบการดูแลนิสิตในกรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ โดยคณะจะส่งตัว
นิ สิ ตที่ มี ปัญหาด้ านสุ ขภาพผ่ านภารกิ จ
พยาบาลและอนามัยของมหาวิทยาลัย และ
จะส่ ง ต่ อ ไปยั ง โ ร งพยาบาลหรื อหน่ ว ย
ให้บริการเฉพาะทางในกรณีที่นิสิตมีปัญหาที่
รุนแรงเกินความสามารถของมหาวิทยาลัยที่
จะดูแลได ้
- ผู้เกี่ยวข้องกับนิสิตตั้งแต่ฝ่ายกิจกรรมนิสิต
ของมหาวิทยาลัย กลุ่มงานพัฒนานิสิตของ
คณะ และผู้บริหาร มีการติดตามผลการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ห รื อ ใ ห้ คํ า แ น ะ นํ า แ ก่ นิ สิ ต                    

http://www.law.tsu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๓ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
จนสามารถแก้ไขปัญหาของนิสิตได้สําเร็จ 
- มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากร
ที่รับผิดชอบการดูแลนิสิตเป็นระยะๆ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่าย
การให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 
- มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ
โดยจัดทําแบบประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ (เอกสารหมายเลข ๓.๑-๕) อีกทั้งมี
อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง รับผิดชอบดูแล
ภารกิจด้านพัฒนานิสิต โดยประสานกับ
องค์กรนิสิตซึ่งเป็นตัวแทนนิสิตอย่างใกล้ชิด 

 ๒ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นิสิต 

- ม ห า วิ ท ย า ลั ย  จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.tsu.ac.th 
สํ าหรั บประกาศข้ อมู ล  ข่ า ว ส า รที่ เ ป็ น
ประโยชน์กับนิสิต นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์
ได้จัดบอร์ด มุมข่าวสารนิสิต เว็บไซต์ 
www.law.tsu.ac.th สําหรับประกาศข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนิสิต เช่น ข้อมูล
ทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน 
ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่นิสิตจําเป็นต้องรู้  
- มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ
และจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ให้บริการข้อมูลข่ าวสาร โดยจัดทําแบบ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการ (เอกสาร
หมายเลข ๓.๑-๕) 

 ๓ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 

- คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมนํานิสิตไป
ศึกษาดูงานศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้

http://www.law.tsu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ดํ า ร งตํ า แหน่ งทางการ เมื อ ง  ( เอกสาร
หมายเลข ๒.๖-๓) นิสิตฝึกงานได้ออกแบบ
และจัดทําคู่มื อกฎหมายแรงงาน (ฉบับ
การ์ตูน) (เอกสารหมายเลข ๒.๖-๔) จัด
โครงการนิสิตฝึกงาน  (เอกสารหมายเลข 
๒.๖-๕) จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก และมีการประเมิน
โครงการเพ่ือปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป (เอกสารหมายเลข ๒.๖-๙) 
- คณะได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ
เ ส น อ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ เ ป็ น
ประสบการณ์แก่นิสิต โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๓ ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 
๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุมนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยได้รับ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ค ณ ะ เ ป็ น
ค่าลงทะเบียน คนละ ๕๐๐ บาท (เอกสาร
หมายเลข ๒.๗-๕) 
- คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวิชาการ หรือ
กิจกรรมทางสังคม โดยให้นิสิตเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพ่ือฝึก
ทักษะประสบการณ์การทํ างานร่วมกัน 
จํานวน ๗ โครงการ  (เอกสารหมายเลข ๓.๑-
๓) ดังนี้ 
   ๑) โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ 
   ๒) กิจกรรมแสดงความยินดีกับ 
บัณฑิตใหม ่
   ๓) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันทนายความในโครงการอัจฉริยะนัก



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๕ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
กฎหมายข้ามคืน 
   ๔) โครงการนักกิจกรรมลูกรพีมืออาชีพ 
   ๕) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
   ๖) โครงการนิสิตฝึกงาน 
   ๗) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน 
- ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่จัดโดย
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะด้านวิชาการ
และวิชาชีพดังนี้ 

๑) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การนํา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต  
- มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากฝ่ายกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย 
จํานวน ๒ โครงการ (เอกสารหมายเลข ๓.๑-
๔) คือ 

๑) โครงการประชุมองค์ความร่วมมือนิสิต
นั ก ศึ กษ านิ ติ ศ า สต ร์ แห่ ง ปร ะ เทศ ไทย                 
ครั้งที่ ๑๒  

๒) โครงการประชุมความร่วมมือนิสิต
นั ก ศึ กษ านิ ติ ศ า สต ร์ แห่ ง ปร ะ เทศ ไทย                 
ครั้งที่ ๑๓ 
- มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้ เกี่ยวข้องได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ
โดยจัดทําแบบประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ (เอกสารหมายเลข ๓.๑-๒) 

 ๔ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 

- คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทํา 
เว็บไซต์ สําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๖ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ประชุมวิชาการการสัมมนาความรู้ ใหม่ๆ 
ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับ
สมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา  
- เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการจัดทําแผนพัฒนา
คณะฯ  
- มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงการให้บริการผ่านสายตรงคณบดี 
และกลุ่มงานพัฒนานิติสิต 

 ๕ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

- มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับ
ศิษย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่งข่าวให้ศิษย์
เก่ารับรู้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการจัด
กิจกรรม จํานวน ๓ โครงการ ( เอกสาร
หมายเลข ๓.๑-๔) 
๑) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 
๒) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๒ 
๓) โครงการอบรมกฎหมายปกครอง สําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 

 ๖ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 
๑ – ๓ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการให้บริการ
โดยจัดทําแบบประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการ (เอกสารหมายเลข ๓.๑-๒) และผล
การประเมินการให้บริการในข้อ ๑ – ๓                 
ทุกข้อเฉลี่ย ๔.๒๘ จากคะแนนเต็ม ๕ 
(เอกสารหมายเลข ๓.๑-๒) 

 ๗ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการ - นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนิสิต 

เสนอให้ผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข ๓.๑-๒) 
และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 
๓.๑-๕)             

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๖-๓ หลักฐานการนํานิสิตศึกษาดูงาน 
๒.๖-๔ คู่มือกฎหมายแรงงาน (ฉบับการ์ตูน) 
๒.๖-๕ โครงการนิสิตฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๖ หนังสือส่งตัวนิสิตฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๙ รายงานการประเมินผลโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
๒.๗-๕ หนังสือขออนุญาตไปราชการ : ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ทั ก ษิ ณ  ค รั้ ง ที่  ๒ ๑ ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ ๕ ๔ ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

๓.๑-๑ คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓  

๓.๑-๒ สรุปผลการแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๓.๑-๓ ตารางสรุปโครงการพัฒนานิสิต/ รายงานการดําเนินงานโครงการพัฒนานิสิต ประจําปี



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๘ 

การศึกษา ๒๕๕๓  
๓.๑-๔ ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ได้รับสนับสนุนงบประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

จากฝ่ายกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
๓.๑-๕ แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่

กําหนด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๗๙ 

 

ตัวบงช้ีที่ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต (สกอ.๓.๒) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่

ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

- มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนานิสิต 
และสนับสนุนงบประมาณผ่านองค์กรนิสิต 
(เอกสารหมายเลข ๓.๒-๑) และจัดให้มี
ห ลั ก สู ต ร พั ฒ น า นิ สิ ต ( น อ ก ชั้ น เ รี ย น )                       
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๑๐) เพ่ือพัฒนานิสิต
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละ
ระดับการศึกษา 
 - คณะจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ และมีกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑:พัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมาย  (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐) เพ่ือ
พัฒนานิ สิ ตตามคุณลั กษณะบัณฑิตที่ พึ ง
ประสงค์ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา โดยจัดให้นิสิต
เข้าร่วมดําเนินงานโครงการโดยใช้กระบวนการ
ประกันคุณภาพในการดําเนินงาน  

 ๒ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 

- มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
แก่นิสิต ด้านการประกันคุณภาพ และกําหนด



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๐ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
เงื่อนไขให้นิสิตระบุตัวบ่งชี้ความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการ
หรือกิจกรรมที่ นิ สิ ต เสนอเ พ่ือขอรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  : การนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม๒๕๕๔ (เอกสาร
หมายเลข ๓.๑-๓) 
- คณะมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแก่นิสิต 
ด้านการประกันคุณภาพ  และส่งเสริมให้นิสิต
นําความรู้ไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
พัฒนานิสิต โดยให้นิสิตเข้าร่วม 
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การประกันคุณภาพ  ( เอกสารหมายเลข                  
๓.๒-๒) และมหาวิทยาลัยได้มีบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ร ะหว่ า ง ส ถ าบั น อุ ด มศึ กษ า  ๖  สถ าบั น                   
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๒-๖) 

 ๓ มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นิสิตอย่างน้อย ๕ ประเภทสําหรับระดับปริญญา
ตรี และอย่างน้อย ๒ ประเภทสําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค ์
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 

- คณะ มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยนิสิต ๕ ประเภท (เอกสาร
หมายเลข ๓.๑-๓) ดังนี้ 

๑) กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค ์ 
         - กิจกรรมแสดงความยินดีกับ 
บัณฑิตใหม ่
         - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
เนื่องในวันทนายความในโครงการอัจฉริยะนัก



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๑ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

กฎหมายข้ามคืน 
         - โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ 
         - โครงการนักกิจกรรมลูกรพีมืออาชีพ 
         - โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
         - โครงการนิสิตฝึกงาน 

๒) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
          - โครงการ “ตัวตนคนนิติศาสตร์” : 
กิจกรรมฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์  

๓) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
         - โครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา สร้างฝาย
ถวายองคร์าชัน 

๔) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ 
จริยธรรม 
         - โครงการก้าวแรกลูกนิติศาสตร์ 
         - โครงการวันรพี 
         - โครงการนักกิจกรรมลูกรพีมืออาชีพ 
      ๕) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
         - โครงการไหว้ครู   คณะนิติศาสตร์ ๕๓ 
         - โครงการค่ายจริยธรรมมุสลิม 

 ๔ มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน  

มหาวิทยาลัยให้นิสิตเสนอแผนการจัดกิจกรรม
การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ทํางานในรูปแบบต่างๆ  เช่น กิจกรรมการ
จัดการความรู้ (KM : knowledge 
management) การให้นิสิตนําเสนอผลการ
ดําเนินงาน  (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม 
เพ่ือให้นิสิตกลุ่มอ่ืนรับรู้ร่วมกัน  มีการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๒ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการ
ทํางาน การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสําเร็จ                
การประเมินความสําเร็จ (เอกสารหมายเลข  
๓.๓-๑, ๓.๑-๔) เช่น  

๑) โครงการประชุมองค์ความร่วมมือนิสิต
นักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒  

๒) โครงการประชุมองค์ความร่วมมือนิสิต
นักศึกษานิติศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๓ 

๓) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การนํา
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต  

๔) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่
ดีในการประกันคุณภาพ 
- อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนิสิต มีการ
ประชุมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือ
ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิตระหว่าง
มหาวิทยาลัย  
- มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพของนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย โดย 
มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุน การจัดกิจกรรม
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วย ในโครงการประชุม
องค์ความร่วมมือนิสิตนักศึกษานิติศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒-๑๓ จํานวน ๓๒,๓๒๙ 
บาท (เอกสารหมายเลข ๓.๑-๔) 

 ๕ มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

- ฝ่ายกิจการนิสิต ขอมหาวิทยาลัย มีระบบ
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นิสิตตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด (เอกสารหมายเลข 
๓.๒-๓) 
- กลุ่มงานพัฒนานิสิต ร่วมกับกลุ่มงาน
ยุ ท ธ ศ าสตร์ แ ล ะป ระกั น คุณภ าพ  คณ ะ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๓ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
นิติศาสตร์ มีระบบติดตามและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตตามตัวบ่ งชี้ที่
กําหนด และจัดทําเป็นรายงานการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๑) 
- มหาวิทยาลัยกําหนดให้นิสิตจัดทํารายงานผล
การจัดกิจกรรม และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของ
กิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนิสิตในแต่ละรอบปี 
(ดูข้อมูลจากฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัย
ทักษิณวิทยาเขตสงขลา) 
- คณะร่วมกับนิสิตร่วมจัดทํารายงานผลการจัด
กิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมา
สังเคราะห์ เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกิจกรรม
และผลที่ เ กิ ดขึ้ นกับนิ สิ ต ในแต่ ละรอบปี 
(เอกสารหมายเลข ๓.๒-๔) 
- คณะฯ มีการติดตามประเมินความรู้ความ
เข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกัน
คุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต จาก
รายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต และ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของนิสิตเพ่ือจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมนิสิตในปีต่อไป  (เอกสาร
หมายเลข ๓.๒-๕) 
- ฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้
จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมตาม
หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ระยะที่ ๒ 
(มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๓) เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาคุณภาพนิสิตต่อไป (เอกสาร
หมายเลข ๓.๒-๗) 

 ๖ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ - คณะนําผลการประเมินความสําเร็จของการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต จั ดกิ จกร รมการ พัฒนานิ สิ ต และผลการ

วิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนไปใช้ ในการวาง
แผนการพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะของนิสิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ  โดยบรรจุ ไว้ ในแผนปฏิบัติ ง าน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๔) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๑.๑-๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๔ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๒.๑-๑๐  แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ 
๒.๖-๑๐  หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๓.๑-๓ ตารางสรุปโครงการพัฒนานิสิต/ประเมินผลโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๓  
๓.๒-๑ แผนพัฒนานิสิต ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
๓.๒-๒ รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ   
๓.๒-๓ รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓                    

(ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) 
๓.๒-๔ รายงานผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๓.๒-๕ รายงานการประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๕ 

จัดกจิกรรมของนิสิต  
๓.๒-๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  
๓.๒-๗ รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ระยะที่ ๒ 

(มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๓)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๖ 

 

องคประกอบที่ ๔ การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๑) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ หรือ ๗ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
ครบ ๘ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้าน  การวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด 

- สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยมีแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัย 
โดยมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุง
อย่างสม่ําเสมอเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการเผยแพร่ในเวปไซต์ของสถาบันวิจัยฯ 
 (ดูข้อมูลจากwww.pt.tsu.ac.th/rdi/th/ethics.asp) ทั้งนี้
โดยมีระเบียบและแนวปฏิบัติประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ดังนี้ 
   ๑) ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.
๒๕๔๗ (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๑)  
   ๒) ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๒)  
   ๓) แนวปฏิบัติการขอยกเลิกโครงการวิจัย  ( เอกสาร
หมายเลข ๔.๑-๓) 
   ๔) คู่มือการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารหมายเลข 
๔.๑-๔) 
   ๕) ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ (เอกสาร
หมายเลข ๔.๑-๕)
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
   ๖) แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ
ยาว ๑๕ ปี (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๖) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัย
ทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf 
   ๗) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๗) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/dev_strategy.asp 
   ๘) แผนปฏิบัติการประจําปีสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๕๓-๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๘) 
- สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย เช่น งบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมี ๘ 
หน่วยวิจัยด้วยกัน 
(ดูข้อมูลจาก www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/ethics.asp) 
- คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 
๒/๒๕๕๒ ได้ เห็นชอบนโยบายให้สนับสนุนและผลักดัน
งานวิจัยคณะฯ  (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๙) และแจ้งให้
คณาจารย์ดําเนินการจัดทําโครงการเสนอขออนุมัติต่อคณบดี 
(เอกสารหมายเลข ๔.๑-๑๐) 
- คณะนิติศาสตร์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย จํานวน 
๒๕๐,๐๐๐ บาท  (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๑๕)  

 ๒ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรื อ ง านสร้ า งส ร รค์ กั บกา ร
จัดการเรียนการสอน  

- มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  
   ๑) ส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ระดับชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี 
๒๕๕๔ และการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/dev_strategy.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/ethics.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๔๔ (เอกสาร
หมายเลข ๔.๑-๑๑) 
   ๒) ส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็น
ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เช่น  งานวิจัย
เรื่องสิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม 
  ๓) กําหนดให้นิสิตทําวิจัยในวิชาวิจัยนิติศาสตร์  

 ๓ มีการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ  การ
วิจัย แก่อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

คณะฯ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์และ
บุคลากร โดยการการฝึกอบรม การทํางานวิจัย การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ การส่งเสริมให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้
มีประสบการณ์ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการ
จัดการความรู้ ดังนี้ 
   ๑) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทําวิจัยทางนิติศาสตร์และวิจัยชั้นเรียน (เอกสารหมายเลข 
๔.๑-๑๒) 
   ๒) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณา
การการวิจัยหรือการบริการวิชาการสู่การเรียนการสอน 
(เอกสารหมายเลข ๔.๑-๑๓) 
- มี การ ให้ ความรู้ ด้ านจรรยาบรรณของนั ก วิ จั ยและ
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และบุคลากร ตลอดจน
จัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  และ
เผยแพร่ในเว็บไซต์คณะฯ www.law.tsu.ac.th และเว็บไซต์
ข อ ง ส ถ า บั น วิ จั ย  www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/ethics.asp 
(เอกสารหมายเลข ๔.๑-๑๔) 
- มหาวิทยาลัยมีการสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง 
การให้รางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น  การจัด
บรรยากาศและการบริการต่างๆในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสม
และจูงใจ แก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

 ๔ มีการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน

- คณะฯ ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (เอกสาร
หมายเลข ๔.๑-๑๕) จากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ            

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/ethics.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๘๙ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
สร้างสรรค ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะนิติศาสตร์ จํานวน ๓ โครงการ เป็นเงิน 

๒๕๐,๐๐๐ บาท   
        ๑) การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสงขลา จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
        ๒) การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย : 
ศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๓) การตีความกฎหายรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ : 
ศึกษาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อนและหลังการรัฐประหาร 
๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท  
- มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนวิจัย ตามประกาศทุนสนับสนุน
การวิจัยประเภทต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๕) และ
หลักเกณฑ์ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยทั้งจากเงิน
แผ่นดิน เงินรายได้ และเงินภายนอก (เอกสารหมายเลข  
๔.๑-๑๖) โดยมีอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๑๗) เป็นผู้
พิจารณาในเบื้องต้น โดยมีผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการทํา
วิจัยทั้งจากเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินภายนอก (เอกสาร
หมายเลข ๔.๑-๑๘) และคณะนิติศาสตร์ ได้รับจัดสรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ “โครงการวิจัยเรื่อง 
การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนใต้” ทําสัญญา
วันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓   จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท           
(อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) (เอกสารหมายเลข ๔.๓-๑) 

 ๕ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัต
ลักษณ์ของสถาบัน   อย่างน้อย
ในประเด็นต่อไปนี้  

- ห้องปฏิบัติการวิจั ยฯ 
หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษา

- มหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรและแหล่งสนับสนุนทรัพยากร
อ ย่ า ง เ พี ย ง พ อ ทั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ก า ร วิ จั ย 
ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการ
วิจัย ดังนี้  
   ๑) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัย
หรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัย :  โครงการจัดตั้งศูนย์



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๙๐ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
และสนับสนุนการวิจัยฯ 

- ห้ อ ง ส มุ ด ห รื อ แ ห ล่ ง
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 

- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความปลอดภัยใน
การวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร ที่
ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

เครื่องมือการปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
รายงานการประชุมจัดตั้ งศูนย์ เครื่องมือกลาง (เอกสาร
หมายเลข ๔.๑-๑๙) 
   ๒) มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของบุคลากร (เอกสาร
หมายเลข ๔.๑-๒๐) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp 
   ๓) มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ตาม
ยุทธศาสตร์ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุทุนอุดหนุน
การวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 
(เอกสารหมายเลข ๔.๑-๒๑) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เ อ ก ส า ร
ประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20
ปี%202553.pdf 
    ๔) แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ  ผ่านระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักหอสมุด www.lib.tsu.ac.th การ
สนับสนุนการไปร่วมทํางานวิจัยกับหน่วยงานอื่นทีม่ีชื่อเสียงทั้ง
ในและต่างประเทศ  
   ๕)  มหาวิทยาลัยมี ระบบสารสนเทศเ พ่ือการวิจั ยที่
ครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ ๑) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย              
๒) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย  
ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา ๓) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ทั้งวารสารและการประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูล 
การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ผลงาน                
๔) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม
การนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึง
การส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย
ทรัพย์สินทางปัญญา ๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๙๑ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
และแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ดูข้อมูลจากwww.pt.tsu.ac.th/rdi/th) 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น  
   ๑) การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๒๐ 
ประจําปี ๒๕๕๓ (เอกสารหมาเลข ๔.๑-๒๒) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp 
   ๒) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ วันที่ ๖๕-๒๘ 
กันยายน ๒๕๕๓ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔ และ The 2011th  
International Conference on Alternative Energy in 
developing Country and Emerging Economies 
(เอกสารหมาเลข ๔.๑-๒๓) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/ 
   ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ(เอกสารหมาเลข ๔.๑-๒๔) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse/  
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse54/ 
   ๔) การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research 
Expo’ 2010 (เอกสารหมาเลข ๔.๑-๒๕) 
   ๕) โครงการระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ
ด้านการวิจัยเฉพาะทาง (เอกสารหมาเลข ๔.๑-๒๖) 

 ๖ มีการติดตามและประเมินผลการ
สนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ 
อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุน
ทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และ
นักวิจัย (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๒๗) 

 ๗ มี ก า รนํ า ผลการประ เมิ น ไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง 
(เอกสารหมายเลข ๔.๑-๒๘) 

 ๘ มี ร ะบบและกลไก เ พ่ือสร้ า ง - มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองาน

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse54/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๙๒ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ
จากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือจากสภาพปัญหา
ของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด (เอกสารหมายเลข              
๔.๑-๒๙) 
- คณะได้ดําเนินการตามระบบที่กําหนดและมีโครงการวิจัยบน
พ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากปัญหาของสังคม จํานวน ๔ 
เรื่อง ดังนี้ 
        ๑ )  โครงการวิ จั ย  เ รื่ อง  การบั งคับ ใช้กฎหมาย
สิ่ งแวดล้อมของส่วนท้องถิ่นในจั งหวัดสงขลา จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
        ๒) โครงการวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายอิสลามใน
ประเทศไทย : ศึกษากรณีการตั้ งครรภ์แทน จํ านวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๓) โครงการวิจัย เรื่อง การตีความกฎหายรัฐธรรมนูญ
โดยศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญก่อน
และหลังการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ จํานวน 
๕๐,๐๐๐ บาท  
       ๔) โครงการวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในสาม
จังหวัดชายแดนใต้” ทําสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓  
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท             
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๙๓ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๑-๑ ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๔๗  
๔.๑-๒ ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  
๔.๑-๓ แนวปฏิบัติการขอยกเลิกโครงการวิจัย 
๔.๑-๔ คู่มือการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
๔.๑-๕ ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 
๔.๑-๖ แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะยาว ๑๕ ป ี

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/
ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf 

๔.๑-๗ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/dev_strategy.asp 

๔.๑-๘ แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
๔.๑-๙ มติคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ วันที่ ๒๒ 

เมษายน ๒๕๕๔ 
๔.๑-๑๐ บันทึกข้อความแจ้งคณาจารย์ส่งแบบขออนุมัติโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ 
๔.๑-๑๑ บันทึกขออนุญาตไปราชการ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ทักษิณ ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๔๔  
๔.๑-๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิจัยทางนิติศาสตร์และวิจัย

ชั้นเรียน  
๔.๑-๑๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยหรือการบริการ

วิชาการสู่การเรียนการสอน  
๔.๑-๑๔ จรรยาบรรณนักวิจัย  
๔.๑-๑๕ ผลการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะนิติศาสตร์  
๔.๑-๑๖ คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๔.๑-๑๗ ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยทั้งจากเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินภายนอก 
๔.๑-๑๘ เอกสารอนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
๔.๑-๑๙ โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือการและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ และรายงาน

การประชุมจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/dev_strategy.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๙๔ 

๔.๑-๒๐ มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของบุคลากร 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๔.๑-๒๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศ
ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf 

๔.๑-๒๒ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๒๐ ประจําปี ๒๕๕๓ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp  

๔.๑-๒๓ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี 
๒๕๕๔ วันที่ ๖๕-๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔ และ The ๒๐๑๑th  International Conference on 
Alternative Energy in developing Country and Emerging Economies 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/ 

๔.๑-๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse/  

๔.๑-๒๕ การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo’ ๒๐๑๑) 
๔.๑-๒๖ โครงการระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง 
๔.๑-๒๗ รายงานการติดตามประเมินผลการสนับสนุนทุนวิจัย 
๔.๑-๒๘ หลักฐานนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน(สถาบันวิจัย) 
๔.๑-๒๙ ระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

จากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๔.๑-๓๐ ตารางสรุปการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 

 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse/
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ตัวบงช้ีที่ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ.๔.๒) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีระบบและกลไกสนับสนุนการ

เผยแพร่ ผลงานวิ จั ยหรื อ งา น
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ และมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
ห รื อ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้วางแนวทาง ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
วารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ตาม
ประกาศทุนสนับสนุนการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ (เอกสารหมายเลข ๔.๒-๑) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 
- มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๔.๒-๓) 
- คณะนิติศาสตร์ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน
งบประมาณตี พิมพ์หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามมติ

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp
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๙๖ 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑  เรื่อง พิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้ อ่านและ
ผู้ เขียนบทความวารสาสารวิชาการนิติศาสตร์  (เอกสาร
หมายเลข ๔.๒-๒) 

 ๒ มีระบบและกลไกการรวบรวม คัด
สรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ จ ากงานวิ จั ยหรื อ งาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นองค์ความรู้
ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

- มีการกําหนดขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ให้คณาจารย์และ
นักวิจัย มีการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
เป้าหมายเพ่ือนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและก
นานาชาติ โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๓ การนําเสนอผลงานที่ผ่าน
ระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
   ๑) การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๒๐ 
ประจําปี ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๒๒) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp 
   ๒)  การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๒๑ 
ประจําปี ๒๕๕๔ และ The 2011th  International 
Conference on Alternative Energy in developing 
Country and Emerging Economies (เอกสารหมายเลข 
๔.๑-๒๑) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/ 
   ๓) การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research 
Expo’ 2010) (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๒๕) 

 ๓ มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ ๒ สู่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

- นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในข้อ ๒ เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ 
ดังนี้ 
   ๑)  วารสารวิชาการต่างๆ  
   ๒) นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
   ๒) เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ http://www.law.tsu.ac.th 

 ๔ มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองาน - ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการนําผลงานงานวิจัยไปใช้ให้เกิด

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/
http://www.law.tsu.ac.th/
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๙๗ 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
สร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

ประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน จํานวน ๑ โครงการ  คือ  งานวิจัยเรื่อง
สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
เทศลาลเมืองสิงหนคร (เอกสารหมายเลข ๔.๒-๗) 

 ๕ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
และดํ า เ นิ น ก า รต ามร ะบบที่
กําหนด 

มหาวิทยาลัยทักษิณมีระบบและกลไก เพ่ือช่วยในการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 
   ๑) ประกาศทุนสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (เอกสารหมายเลข ๔.๒-๘) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 
   ๒) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจยัที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (เอกสารหมายเลข ๔.๒-๙) 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๔.๑-๒๒ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๒๐ ประจําปี ๒๕๕๓ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp  
๔.๑-๒๓ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๙๘ 

๒๕๕๔ วันที่ ๖๕-๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้ง
ที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔ และ The 2011th  International Conference on 
Alternative Energy in developing Country and Emerging Economies 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/ 

๔.๑-๒๕ การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo’ 2010) 
๔.๒-๑ ประกาศทุนสนับสนุนการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 
๔.๒-๒ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมือ่วันที่   

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑  เรื่อง พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้อ่านและผู้เขียนบทความวารสาสารวิชาการนิติศาสตร์  

๔.๒-๓ ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทน
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๔.๒-๓) 

๔.๒-๔ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์  
และวารสารสํานักหอสมุด  http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Ejournals/ 

๔.๒-๕ จุลสารทักษิณวิจัย http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/jullasarn.php  
๔.๒-๖ ฐานข้อมูลด้านการวิจัย http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp 
๔.๒-๗ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เรื่อง สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชาย

เลนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒-๘ ประกาศทุนสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 
๔.๒-๙ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับ

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf 

 

ตัวบงช้ีที่ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า               
(สกอ.๔.๓) 

ชนิดตัวบงช้ี  ปัจจัยนําเข้า 

เกณฑ์มาตรฐาน  แปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
เกณฑ์การประเมิน จําแนกเป็น ๓ กลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Ejournals/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/jullasarn.php
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๙๙ 

๑)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม ๕ =  ๖๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 
๒)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม ๕ = ๕๐,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

๓)  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ บาทข้ึนไปต่อคน 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน ๕๕๐,๐๐๐ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก - 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (ไม่นับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ) ๘ 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย
ประจํา 

๖๘,๗๕๐ 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ ๒๕,๐๐๐ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๑๒,๕๐๐ ๖๘,๗๕๐ ๕  บรรลุ 

 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๐ 

๔.๓-๑ แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ “โครงการวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในสาม
จังหวัดชายแดนใต้” ทําสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๓-๒ หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย เรื่อง “การตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยศาล
รัฐธรรมนูญ” อนุมัติวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ (อาจารย์ดนัย  ศรีจุฑาธนุฑฑามร) 

๔.๓-๓ หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย” อนุมัติ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๓-๔ หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสงขลา” อนุมัติวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๔.๔  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๑ 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ ๕ คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ๕ คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   ๒๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 

ผลการด าเนินงาน 
 ระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพงานวิจัย 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

คะแนน 

- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  ๐.๑๒๕ ๑ ๐.๑๒๕ 

- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  

๐.๒๕ - - 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

๐.๕๐ - - 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรือ 
๔ (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ - - 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรือ 
๒ (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI 

๑.๐๐ - - 

รวมคะแนน - - ๐.๑๒๕ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๒ 

 

 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ๐.๑๒๕ 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ - 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งหมด - 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) ๑๓ 
ร้อยละผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่ออาจารย์
ประจําและนักวิจัยประจํา 

๐.๙๖ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

  ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๐.๙๖ ๐.๔๘ ไมบ่รรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๔ เอกสารการนําเสนอผลงานการวิจัยเรื่อง “สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ และการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๓ 

 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๔.๕  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ๑ 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมลาศึกษาต่อ) ๑๓ 
ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

๗.๖๙ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

- - ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๗.๖๙ ๑.๙๒ บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๒-๖ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เรื่อง สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชาย
เลนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๔.๖  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

ผลการด าเนินงาน  
 ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

คะแนน 

ผลงานวิชาการ    
- บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  ๐.๒๕ ๑ ๐.๒๕ 

- บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ๐.๕๐   
- ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๐.๗๕ ๒ ๑.๕๐ 

- ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 

๑.๐๐ ๑ ๑ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ ๒.๗๕ 
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมศึกษาต่อ) ๑๓ 
ร้อยละของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ๒๑.๑๕ 

ผลการประเมินตนเอง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๕ 

ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ร้อยละ ๗.๕ ร้อยละ ๑๒.๕๐ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๒๑.๑๕ ๕ คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๖ ตารางสรุปผลงานผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) ในรอบ ๓ ปี                    
(ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓) พร้อมเอกสารประกอบ 

 
 

 

 

ตัวบงช้ีที่ ๔.๗  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น (ม.ทักษิณ) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

จํานวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น 

๔ 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมศึกษาต่อ) ๑๓ 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเพ่ือท้องถิ่นต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 

๓๐.๗๗ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๖ 

  ร้อยละ ๑๐ ๓๐.๗๗ ๕ คะแนน บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๗-๑ โครงการวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนใต้” ทําสัญญาวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๒ โครงการวิจัย เรื่อง “การตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ” อนุมัติวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ (อาจารย์ดนัย  ศรีจุฑาธนุฑฑามร) 

๔.๗-๓ โครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย” อนุมัติวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๔ โครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สงขลา” อนุมัติวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ)์ 

 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

ตัวบงชี้ที่  ๕.๑  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.๕.๑) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
  ส าหรับสถาบันและส่วนงานวิชาการ  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่

สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
- คณะนิติศาสตร์ ได้ออกประกาศคณะนิติศาสตร์ 
เรื่ อง กํ าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
ดํ า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร                        
คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข 
๕.๑-๑) ซึ่งมุ่งเน้นการดําเนินงานตามระบบ PDCA 
และให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการประจําคณะเป็น
ผู้พิจารณาโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐)  
- มหาวิทยาลัยมีคณะทํางานด้านการบริการ
วิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.  ๒๕๕๔ 
(เอกสารหมายเลข ๕.๑-๒) ทําหน้าที่สํารวจความ
ต้องการของชุมชน รวบรวมข้อมูลโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร  ป ร ะส า นข้ อ มู ล กั บห น่ ว ย ง าน ใ น
มหาวิทยาลัย จัดทําแผนประจําปีด้านการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาสัมพันธ์
โครงการ ดําเนินงานโครงการ และประเมินผล
โครงการ  
- มหาวิทยาลัย  ได้กําหนดขั้นตอนการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๕.๑-๓) มีระเบียบ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ 
พ.ศ. ๒๕๔๔(เอกสารหมายเลข ๕.๑-๔) และมีคู่มือ
การประเมินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ (เอกสารหมายเลข ๕.๑-๕) แจ้งเวียน
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ  

 ๒ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน 

- มีแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๗.๒-๑)ที่กําหนด



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย เป้าหมาย KM (Desired State) ที่ทีมงาน
เลือกดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๓ คือ เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร/การ
ทํางาน/การเรียน การสอนโดยบูรณาการจัด
การศึกษากับการบริการวิชาการ หรือการวิจัย 
- มีผลการดําเนินงานบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนหรือ
งานวิจัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑-๖) 

๑) อาจารย์นําองค์ความรู้ในการจัดการเรียน
การสอนไปจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม  

     - โครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 

     - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 

๒) กําหนดให้นิสิตนําความรู้ ไปจัดทําเป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

     - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ staff ค่าย
เยาวชนต้นกล้านิติศาสตร์ 

     - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายทางสื่อ
วิทยุ 
- มีรายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้  ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ 
เดือน) (เอกสารหมายเลข ๗.๒-๒) 
 

 ๓ มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัย
อย่างเป็นระบบ  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๐๙ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๑) มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

จริงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม (เอกสาร
ห ม า ย เ ล ข  ๔ . ๗ -๑ ,  ๔ . ๗ -๒ ,  ๔ . ๗ -๓ ,              
๔.๗-๑) 

   - การวิจัยเรื่อง สิทธิของประชาชนในการ
จัดการป่าชายเลน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  - การวิจัยเรื่อง บทบาทของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน อ .ปาก
พะยูน จ.พัทลุง  

- การวิจัยเรื่อง กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 

- การวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนการวิจัยเพ่ือ
ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม 

 ๔ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 

- มีการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ   การเรียน
การสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต (เอกสารหมายเลข 
๕.๑-๗) 

 ๕ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

- นําผลการประเมินไปพัฒนาแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข 
๑.๑-๑๔)  

  หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๔ ต้องมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตาม
เกณฑ์ ข้อ ๒ และข้อ ๓ 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๐ 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๔ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๔.๗-๑ รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลน ร่วมกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
๔.๗-๒ รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน  

อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 
๔.๗-๓ รายงานการวิจัยเรื่อง กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (อาจารย์กรกฎ  
ทองขะโชค) 

๔.๗-๔ รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๕.๑-๑ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕.๑-๒ คณะทํางานด้านการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕.๑-๓ ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕.๑-๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕.๑-๕ คู่มือการประเมินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
๕.๑-๖ ตารางสรุปโครงการบริการวิชาการประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ /รายงานการดําเนินงาน

โครงการ 
๕.๑-๗ แบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ   



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๑ 

การเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต  
๗.๒-๑ แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๗.๒-๒ รายงานการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓                  

(รอบ ๑๒ เดือน) 

 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๕.๒  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.๕.๒) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ 

หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทํา
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
สถาบัน 

คณะนิติศาสตร์ มีการสํารวจความต้องการของ
ชุมชน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
วิชาชีพ เ พ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุด เน้นและความ
เชี่ยวชาญของคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๒-๑)  

 ๒ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ 

- คณะฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านวิชาชีพ
กฎหมายในการจัดโครงการให้ความรู้แก่ชุมชน
(เอกสารหมายเลข ๕.๒-๒)   

๑) โครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒)  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๒ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๓) โครงการคลินิคกฎหมาย 

- คณะฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ นําผลการวิจัย
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น 
 (เอกสารหมายเลข ๔.๗-๑, ๔.๗-๒, ๔.๗-๓, 
๔.๗-๑) 

  ๑)  การวิจัยเรื่อง สิทธิของประชาชนในการ
จัดการป่าชายเลน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  ๒) การวิจัยเรื่อง บทบาทของศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน อ.ปาก
พะยูน จ.พัทลุง  

๓) การวิจัยเรื่อง กฎหมายกับการมีส่วนร่วม
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 
   ๔) การวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนการวิจัย
เพ่ือส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคม 

 ๓ มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

คณะฯ จัดทํ าแบบประเมินประโยชน์หรื อ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคม (เอกสารหมายเลข ๕.๒-๓)  เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการต่อไป 

 ๔ มีการนําผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

มีการนําผลการประเมินการให้บริการทาง
วิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการ
ให้บริการ ระบบและกลไกการให้บริการ ซึ่ง
ประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ
ให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ 
ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของ
การให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่
ชัดเจน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๓ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ตรวจสอบได้  โดยกําหนดเป็นนโยบายการ
ให้บริการวิชาการประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
(เอกสารหมายเลข ๕.๒-๓)   

 ๕ มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

- มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะฯ นิสิต 
โ ด ย เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ ฯ 
www.law.tsu.ac.ch  จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผ่ านกระบวนการจัดการความรู้  ใน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบูรณาการการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๗.๒-๓) 
 

 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๗-๑ รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๒ รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน      
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

http://www.law.tsu.ac.ch/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๔ 

๔.๗-๓ รายงานการวิจัยเรื่อง กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (อาจารย์กรกฎ  
ทองขะโชค) 

๔.๗-๔ รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๕.๒-๑ รายงานผลการสํารวจความต้องการของชุมชนในการให้บริการวิชาการของคณะ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๕.๒-๒ หนังสือเชิญวิทยากร บรรยายในโครงการบริการวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
* โครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 
* โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 

๕.๒-๓ รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
(เอกสารหมายเลข ๕.๒-๒)   

๕.๒-๔ นโยบายการให้บริการวิชาการประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๕.๒-๓)   
๗.๒-๓ รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยหรือการ

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๗.๒-๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๕.๓  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย (สมศ.๘) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑการประเมิน 
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ผลการด าเนินงาน  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๕ 

ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ๖ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย ๐ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย 

๖ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด ๖ 
รอ้ยละโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท่ีนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยต่อจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด 

๑๐๐ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

  ร้อยละ 
๑๘ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๕ ข้อ บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง (๕.๓) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๑.๑-๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๕.๓ ตารางสรุปการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย/รายงานการดําเนินงานโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๕.๔   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.๙) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๖ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
- มีแผน/กิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน โครงการคลินิกยุติธรรม เพ่ือให้
คําปรึกษาแนะนําปัญหาทางกฎหมายแก่บุคคล
ทั่วไป และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนโดยไม่คิด
ค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น (เอกสารหมายเลข 
๕.๔-๑) 
- มีการดําเนินงานตามแผนโดยจัดให้บริการ
คําปรึกษา และตอบปัญหาทางกฎหมาย แก่
ชุมชนทุกวันพุธ สัปดาห์แรกของเดือน เวลา 
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยจัดทําแบบสรุปการ
ให้บริการ (เอกสารหมายเลข ๕.๔-๒) โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพ่ือเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือ
ประชาชนทางด้านกฎหมาย  

๒) เพ่ือฝึกให้นิสิตมีทักษะในการใช้
กฎหมายภาคปฏิบัติและมีคุณธรรมในการใช้
วิชาชีพนักกฎหมาย 

๓) เพ่ืออบรมและปลูกฝังให้นิติตระหนักถึง
ภาระหน้าที่อันจะเกิดความเป็นธรรมในสังคม  

๔) เป็นช่องทางที่ทําให้อาจารย์และนิสิตได้
เรียนรู้และเข้าใจสภาพของสังคม และการ
บังคับใช้กฎหมายในความเป็นจริง 

๕) เพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชนในการให้
คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๖) เพ่ือบูรณาการการบริการวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
- มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ (เอกสารหมายเลข ๕.๔-๓) 
- มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

 ๒ บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๙๐ 
 ๓ ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้

และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
-ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกมีการ
เรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ความร่วมมือกับ อ.บ.ต. เขารูปช้าง (เอกสาร
หมายเลข ๕.๔-๔) 

 ๔ ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 

- อบต. เขารูปช้างมีกลไกในการพัฒนาตนเอง
ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง www.krc.go.th 
 

 ๕ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม 
หรือชุมชน/องคก์รมีความเข้มแข็ง 

- มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่า
ต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง คือ 
เป็นที่พ่ึงของชุมชนด้านวิชาการทางกฎหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๕.๔-๑ โครงการคลินิกยุติธรรม 
๕.๔-๒ แบบสรุปการให้บริการ “คลินิกยุติธรรม” 
๕.๔-๓ รายงานประเมินผลการดําเนินงานโครงการคลินิกยุติธรรม 
๕.๔-๔ หนังสือความร่วมมือกับ อ.บ.ต. เขารูปช้าง ในการใช้บริการคลินิกยุติธรรม  

http://www.krc.go.th/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๘ 

 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๕.๕   การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือวิชาชีพอ่ืน (สมศ.๑๘) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) - คณะมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการท่ีมุ่ง

สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรทางการศึกษา 
และวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และพัฒนาวิชาชีพ
อ่ืน โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐)  
- มีการดําเนินงานโครงการตามแผน (เอกสาร
หมายเลข ๕.๓) ดังนี้ 
   ๑) โครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับ
บุคลากรทางการศึกษา 
   ๒) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 

 ๒ บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ - มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 
(เอกสารหมายเลข ๕.๕-๑)  และบรรลุเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปี ร้อยละ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๑๙ 

๑๐๐ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๑)   
 ๓ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน - โครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

คณะ ซึ่งเป็นการแสดงบทบาทในการเป็นที่พ่ึง
ของชุมชนในการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย 

 ๔ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนหรือสังคม 

- ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
และใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  
หรือดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ภายใต้
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายแต่ละฉบับให้อํานาจ
ไว้อย่างถูกต้อง  ไม่กระทําเกินขอบอํานาจหรือไม่
ชอบด้วย 
 
 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
   กฎหมาย  ส่งผลให้การให้บริการสาธารณะกับ

ประชาชนเกิดประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และ
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว  ทราบถึงสิทธิหน้าที่
ตามกฎหมายปกครองในแต่ละฉบับ  และวิธีการ
ดําเนินคดีในศาลปกครอง 
- ผู้เข้าร่วมโครงการ/ชุมชน เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๕ ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาได้รับ
การยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๐ 

๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๕.๓ ตารางสรุปการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย/รายงานการดําเนินงานโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๕.๖  การส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชด าริ (สมศ.๑๘) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการปฏิบัติ  
๑ ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
๒ ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
๓ ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
๔ ข้อ 

มีการปฏิบัติ  
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) 
- มีโครงการความร่วมมือกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนฯ  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโครงการโครงการเฉลิม ๘๔ 
พรรษา สร้างฝายถวายองค์ราชัน เป็นหนึ่งในโครงการ
ธนาคารน้ํา : ภูมิปัญญาการจัดการพ้ืนที่ต้นน้ํา แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน (เอกสารหมายเลข ๕.๖-๑)  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๑ 

- มีอาจารย์และนิติเข้าร่วมโครงการตามแผน (เอกสาร
หมายเลข ๕.๖-๒) 
 - มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการ และนําผล
โครงการไปปรับปรุงโครงการดังกล่าว (เอกสารหมายเลข 
๕.๖-๓) 

 ๒ บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ ๘๐ 

บรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ ๘๐ (เอกสารหมายเลข 
๕.๖-๓) 

 ๓ มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติคุณและ
สานต่อแนวพระราชดําริไปสู่สาธารณได้อย่างสมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๗ รอบ  ซึ่งเป็นปีมหามงคลพิเศษที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 
๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเป็นการ
แสดงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่
สังคมบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๔ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง

คุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
- ชุมชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณและสานต่อแนว
พระราชดําริไปสู่สาธารณได้อย่างสมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  
ซึ่งเป็นปีมหามงคลพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๔  
- ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ และเห็นถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 
- ชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าถึงและเข้าใจ การใช้
ฝายชะลอน้ําไหลเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการป่าต้นน้ํา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- ซ่อมแซมฝายชะลอน้ําไหลที่ชํารุด ให้คืนกลับสู่การใช้งาน
ได้ดีดังเดิม 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๒ 

- พัฒนาสระน้ําขนาดเล็กบริเวณด้านหน้าฝายชะลอน้ําไหล 
ตามแนวลําห้วยหลักและลําห้วยรอง เชื่อมโยงกันเป็น
ระบบกักเก็บน้ําตามธรรมชาติ สําหรับสรรพชีวิตในบริเวณ
ลุ่มน้ําย่อยท่าเขียดได้ใช้ประโยชน์ 

 ๕ ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ 

มีการเผยแพร่โครงการธารน้ําออกอากาศในรายการสํารวจ
ธรรมชาติ สถานีโทรทัศน์ ช่อง ๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๔ และ  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข 
๕.๖-๔) 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

  ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๕.๖-๑ โครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา สร้างฝายถวายองค์ราชัน เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารน้ํา : 
ภูมิปัญญาการจัดการพ้ืนที่ต้นน้ํา แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

๕.๖-๒ หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ : โครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา สร้างฝายถวายองค์
ราชัน เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารน้ํา : ภูมิปัญญาการจัดการพื้นที่ต้นน้ํา แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

๕.๖-๓ รายงานการประเมินผลการดําเนินงานโครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา สร้างฝายถวายองค์
ราชัน เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารน้ํา : ภูมิปัญญาการจัดการพื้นที่ต้นน้ํา แบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน  (สถาบันปฏิบัติการชุมชน) 

๕.๖-๔ เทปสารคดีโครงการธนาคารน้ํา ออกอากาศในรายการสํารวจธรรมชาติ สถานีโทรทัศน์ 
ช่อง ๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และ  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่  ๖.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.๖.๑) 

ชนิดตัวบงช้ี   กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ หรือ ๖ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีระบบและกลไกการทํานุบํารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
- มหาวิทยาลัยมีประกาศด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๖.๑-
๑)   มีคณะกรรมการอํานวยการ การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
ทักษิณ (เอกสารหมายเลข ๖.๑-๒) และมี
คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพโครงการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 
๖.๑-๓) เป็นคณะทํางานพิจารณาการอนุมัติ
โครงการและการดําเนินงานตามโครงการ 
- มหาวิทยาลัยได้จัดทําแผนการดําเนินงาน
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
( Flow Chart)  เ ป็ น แ น ว ป ฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่
หน่วยงานต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๖.๑-๔) 
- คณะได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจํ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ โดยมีการกําหนดโครงการ 
ตัวบ่ งชี้  ค่ า เป้ าหมาย และผู้ รั บผิดชอบ
โครงการที่ ชั ด เจน  ( เอกสารหมาย เลข              
๑.๑-๑๐) 
-คณะฯ ได้ออกประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง 
กํ าหนดหลั ก เกณฑ์และแนวปฏิบั ติ ก าร
ดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๖.๑-๕) และ
แจ้งให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ  
- มีการประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการ 
และมีกลุ่ มงานยุทธศาสตร์ และประกัน
คุณภาพ เป็นหน่วยติดตามการดําเนินงาน
โครงการให้เป็นไปตามแผน 
- มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๕ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประกอบการเบิก
จ่ายเงินทุกโครงการ อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่อไป (๖.๑-๖)  
- มีการประเมินผลการดําเนินงานประจําปี
การศึ กษา  ๒๕๕๓ ( เอกสารหมาย เลข             
๑.๑-๑๑) และนําผลการประเมินไปปรับปรุง
ในก าร จั ดทํ า แผนปฏิ บั ติ ง า นประจํ า ปี
การศึ กษา  ๒๕๕๔ ( เอกสารหมาย เลข             
๑.๑-๑๔) 

 ๒ มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 

คณะฯ สนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับ   
การเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีการ
จัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยคณะและที่
จัดโดยองค์การนิสิต ดังนี้ 

๑) โครงการไหว้ครูนิติศาสตร์ บูรณาการ
กับรายวิชานักวิชาชีพนักกฎหมาย 

๒) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์                 
ชาวนิติศาสตร์ บูรณาการกับรายวิชาหลัก
วิชาชีพนักกฎหมาย 

๓) กิจกรรมฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ 
บูรณาการกับรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
กิจกรรมค่ายจริยธรรมมุสลิม บูรณาการกับ 
รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน และ
รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

 ๓ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุ - มหาวิทยาลัยมีสถานที่เพ่ือการเผยแพร่และ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๖ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม  เช่น               

มีหอศิลป์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ มีการจัดสรร
งบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- มหาวิทยาลัยเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่ างๆ ของคณะ/หน่ วยงานใน
มหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม  โดยมี ความร่ วมมื อกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย 
มีการกําหนดตัวบ่งชี้ และมีการดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน 
- คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
ส า ธ า ร ณ ช น  ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะฯ 
www.law.tsu.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
www.tsu.ac.th เสียงตามสาย ไวนิล ฯลฯ  

 ๔ มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการ
งานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน      
การสอนและกิจกรรมนิสิต โดยกลุ่มงาน
บริการวิชาการและวิจัย (เอกสารหมายเลข 
๖.๑-๗)  

 ๕ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณา
การงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

- มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป พั ฒ น า
กระบวนการ บูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้หลักการของ PDCA 
- มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการ
ด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ
ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข ๖.๑-๘) 

 ๖ มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้าน  

http://www.law.tsu.ac.th/


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

  ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๔ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๖.๑-๑ ประกาศนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๓-

๒๕๕๖) 
๖.๑-๒ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
๖.๑-๓ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑-๔ แผนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Flow Chart) 
๖.๑-๕ ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

๖.๑-๖ ตารางสรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/รายงานการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๖.๑-๗ รายงานการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย  

๖.๑-๘ แผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๘ 

ปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตัวบงช้ีที่ ๖.๒  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๐) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  - คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
( เอกสารหมายเลข ๑ .๑ -๑) และจัดทํ า
แผนปฏิบัติงานประจําปีเพ่ือแปลงนโยบายสู่
การปฏิบัติ โดยมีโครงการหรือกิจกรรมที่
ส่ ง เ ส ริ ม และสนั บ สนุ น ด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการ
หรือกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ความสําเร็จ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๐) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๒๙ 

- มีรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือ
กิจกรรม ประกอบการเบิกจ่ายทุกโครงการ 
(เอกสารหมายเลข ๖.๑-๖) และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงในการจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เอกสาร
หมายเลข  ๑.๑-๑๔) 

 ๒ บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ มีการรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
และบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ ๑๐๐ 
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑๑) 

 ๓ มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเนื่อง - มีการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 
(เอกสารหมายเลข ๖.๒-๑)  

 ๔ เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน ทุกโครงการเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อชุมชน ส่งเสริม สืบสาน ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม  

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๕ ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ คณะได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมายโดยใช้สื่อหนังตะลุง และได้รับเกียรติ
บัตรจากสภาทนายความภาค ๙ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๑-๑ แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา๒๕๕๓-๒๕๕๖ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๐ 

๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๔ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๖.๑-๖ ตารางสรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/รายงานการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๖.๒-๑ ตารางสรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการต่อเนื่องปีการศึกษา (๒๕๕๑-

๒๕๕๓) 
๖.๒-๒ เกียรติบัตรจากสภาทนายความภาค ๙ โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายโดยใช้สื่อ

หนังตะลุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่  ๖.๓  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๑) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ  
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ  
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ คณะ/มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตมีส่วนร่วมใน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๑ 

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี การสร้างวัฒนธรรมที่ดี (เอกสารหมายเลข ๖.๑-๖) เช่น  
๑) โครงการไหว้ครูนิติศาสตร์  
๒) โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ชาวนิติศาสตร์  
๓) กิจกรรมฟุตบอลประเพณีลูกรพีสัมพันธ์  
๔) กิจกรรมค่ายจริยธรรมมุสลิม  
๕) โครงการส่งเสริมวันสําคัญทางศาสนา 
๖) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน/สํานักงาน/ ภูมิทัศน์ 

 ๒ อาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะ 
และตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์  

มหาวิทยาลัย/คณะฯ มีการส่งเสริมการพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้มีความสวยงาม สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีคุณค่าทางสุนทรีย์  ซึ่งผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรและนิสิต อยู่ในระดับ ๓.๖๒ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓ ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัย/คณะ มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต อยู่ในระดับ 
๓.๕๙ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๔ มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริม
ต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
อย่างสม่ําเสมอ  

มหาวิทยาลัยมีหอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอประชุม
อาคาร ๑๕ และสถาบันทักษิณคดีศึกษา เป็นพ้ืนที่รองรับใน
การจัดกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต อยู่ใน
ระดับ ๓.๔๖ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
นิสิตไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ๓.๕๙ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๒ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๖.๓-๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ 

๖.๓-๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขต
สงขลา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ ๗.๑ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.๗.๑) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๓ 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ สภาสถาบัน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่

กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมี
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  ต า ม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

- คณะกรรมการประจําคณะ ทุกคนได้รับการชี้แจงและทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายข้อบังคับต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัย เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ 
อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร 
รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ  กรอบ
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อมหาวิทยาลัยก่อนจะปฎิบัติ
หน้าที่  
- คณะกรรมการประจําคณะกํากับดูแลคณะ ไปสู่ทิศทางที่
กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะ 
และมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยกําหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓-๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๑.๑)   
- คณะกรรมการประจําคณะมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์
และแบบประเมินท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผลการเมินคะแนนเฉลี่ย 
๔.๒๖ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๗.๑-๑)  

 ๒ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงาน และ
สามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร 
ทุกระดับ มีความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูล
สารสนเทศเป็นฐานในการ

- คณ บดี ค ณะนิ ติ ศ า สต ร์  ไ ด้ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ย ค ว าม รู้ 
ความสามารถความมุ่งมั่นและความระมัดระวัง รวมทั้งมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
และข้อพึงปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการดําเนินงาน และคํานึงถึ ง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยมีคณะกรรมการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน ประจําคณะ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย

และแผน งบประมาณ  และมีระบบกลไกการกํากับดูแล ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
นโยบายที่กําหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน 
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
- ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ได้มีการปรับแผนยุทธศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖  (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑) และแผน
ปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (เอกสารหมายเลข                  
๑.๑ -๑๐)  โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเ พ่ือให้ผู้ บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผน 
- มีการผลักดันให้คณาจารย์ทําวิจัย  โดยสนับสนุนงบประมาณ
ของคณะ  มีคณาจารย์เสนอโครงการ จํานวน ๓ โครงการ              
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท (เอกสารหมายเลข ๔.๑-๑๕)  
- มีการจัดทําธรรมนูญว่าด้วยสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข  
๒.๗ -๒)  เ พ่ือเป็นแนวปฏิบัติ ให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
- มีการผลักดันให้คณาจารย์พัฒนาตนเอง โดยการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกจํานวน ๓ คน (เอกสารหมายเลข ๗.๑-๒)  

 ๓ ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของสถาบันไปยัง
บุคลากรในสถาบัน  

- ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในรอบ 
๙ เดือน  และ ๑๒ เดือน (เอกสารหมายเลข ๗.๑-๓, ๗.๑-๔)  
เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพ่ือสื่อสาร
แผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง 
- ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําคณะ มีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓ เพ่ือทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๕ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ตรง
กับกลุ่มเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข ๗.๑-๕) 

 ๔ ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรใน
สถาบัน มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 

- ผู้บริหารมีระบบการสื่อสาร ๒ ทาง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือ
การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุม
คณาจารย์ ทุกวันพุธที่ ๓ ของเดือน และประชุมสํานักงานคณะ
ทุกวันจันทร์ (เอกสารหมายเลข ๗.๑-๖) 
- ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการ
โดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติระดับ
ถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และ
ตรวจสอบเ พ่ือ ให้ เกิดความมั่ น ใจว่ าระบบการทํ างานมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่
ยอมรับได ้(เอกสารหมายเลข ๗.๑-๗)  

 ๕ ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
ส า ม า ร ถ ทํ า ง า น บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม
ตามศักยภาพ 

- ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพ
ในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน 
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน การอบรม สัมมนา เป็นต้น  และใช้
กระบวนการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เอกสารหมายเลข ๗.๑-๘) เช่น   
  ๑) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการประกัน
คุณภาพ     
   ๒) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการ
การวิจัยหรือการบริการวิชาการแก่สังคมสู่การเรียนการสอน 

 ๖ ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลัก
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  
โดยคํ านึ งถึ งประโยชน์ ของ
ส ถ า บั น แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ 
ส่วนเสีย  

ผู้บริหารดําเนินการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพ
ภาวะผู้นําที่มีอยู่โดยคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย คณาจารย์และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ มีการประชุมระดมความเห็นในการดําเนินการด้านต่าง ๆ 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนา เป็นประจําทุกป ีส่วนการดําเนินงานด้าน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๖ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
การเงินได้จัดวางระบบโดยมีฝ่ายการเงินดูแลควบคุมการเบิก
จ่ายเงิน ติดตามการใช้จ่าย มีฝ่ายแผนและงบประมาณกํากับดูแล
การจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะฯ  และ
ติดตามการดําเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีวางไว้  
- ไม่มีปัญหาหรือประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
- มีคณะกรรมการประจําคณะ (เอกสารหมายเลข  ๗.๑-๙)                
ทําหน้าที่วางนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร พิจารณาวาง
ระเบียบและออกข้อบังคับภายในคณะตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย ให้คําปรึกษาและข้อคิดเห็นแก่คณบดี ในการจัดการ
วัดและประเมินผลการควบคุมมาตรฐานการศึกษา การส่งเสริม
งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ของคณะ 
- มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะ  (เอกสารหมายเลข  
๙.๑-๒) ทําหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของคณะ 
- มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน                 
คณะนิติศาสตร์ (เอกสารหมายเลข  ๗.๔-๑)  จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
- มีคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข  ๗.๑-๑๐)  
เป็นกลไกสําคัญในการจัดการความรู้ของคณะโดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต 
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของคณะ 
  ๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารมีการส่งเสริม
การดําเนินงาน และปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะฯ มีผลการ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงาน



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ประจําปีมีการดําเนินงานตามกระบวนการ PDCA 
  ๒) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารมีการบริหารงาน
ตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีมีการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน 
และระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อการ พัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
   ๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้มีการให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดและสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง
ตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 
   ๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)   ผู้บริหาร
แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ตอบสนองความคาดหวังของบุคลากร นิสิต 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะชน 
   ๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารส่งเสริมให้
มีปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายให้
ประชาชนทราบทุกขั้ นตอนในการดํ า เนินกิจกรรมหรือ 
กระบวนการต่างๆและสามารถตรวจสอบได้ เช่น   
   งานวิชาการ ส่งเสริมให้อาจารย์วัดและประเมินผลการเรียน
ด้วยความโปร่งใส ไม่ให้มีการทุจริตในการสอบมีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเรื่องการขอดูรายงานการวัดผลของ
ผู้เรียนหรือคะแนนสอบทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
   งานงบประมาณ  จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน และ
มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ดําเนินงานด้วย



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ความโปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้ เกี่ยวข้องได้ทราบ                 
มีแผนการเบิกจ่ายตามแผนงานโครงการที่ชัดเจน และรายงาน
การเงินให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
   งานการบริหารบุคคล ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนด้วยความโปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรระบบเปิด จัดทําคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้ตรวจสอบ 
การดําเนินงานด้านต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบร่วมกัน จัดสรร
ทุนการศึกษาหรืองบปัจจัยพ้ืนฐานให้กับนิสิตอย่างโปร่งใส 
บุคลากรรับทราบงบประมาณร่วมกัน 
     ๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารเปิด
โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เช่น เป็น
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทํางานโดยให้
ข้อมูล ความคิดเห็นแนะนํา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ 
เช่น 
   งานวิชาการ ส่งเสริมให้คณาจารย์ทํางานแบบมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผล
การดําเนินงานเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ประสานกับชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้  เชิญวิทยากรมาให้
ความรู้ เป็นต้น 
   งานงบประมาณ จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุเป็น
คณะทํางานร่วมในการจัดทําคําขอตั้ง รายงานการเบิกจ่าย การ
ดําเนินงานจําหน่ายพัสดุ ประสานความร่วมมือหางบประมาณ
เพ่ือสร้างรายได้จัดทําแผนการใช้จ่ายเงินร่วมกันในลักษณะของ
คณะกรรมการจัดทําแผนงานโครงการประจําปี และเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติ 
   งานบริหารงานบุคคล ผู้บริหารบริหารแบบประชาธิปไตย ให้
ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนให้ข้อเสนอแนะ เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๓๙ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ประจําคณะ  นิสิต บุคลากร ร่วมประเมินผลงานซึ่งกันและกัน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมกําหนดนโยบาย เป็นต้น 
   งานบริหารทั่ ว ไป ผู้บริหารดํ า เนินกิจกรรมต่างๆ โดย
ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนรับรู้ และตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน มี
การทํางานเป็นทีมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนและ
คณะฯ 
   ๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหาร
ได้ถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่รอง
คณบดี หัวหน้าสํานักงาน และบุคลากร เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
   ๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารปฏิบัติตาม
กฎหมาย  กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอําเภอใจ หรืออํานาจของตัวบุคคล โดย
คํานึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม
และรวดเร็ว ด้วยเช่น 
   งานวิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยยึด
ระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติ งาน มาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณผู้บริหารส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอน
ตามแนวทางมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นต้น 
 
   งานงบประมาณ   ผู้ บริหารกํ ากับติ ดตามให้บุคลากร
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดําเนินการด้านพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบ และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
กําหนดผู้ รับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุชัดเจน บริหาร
งบประมาณตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด จัดระบบการ
ตรวจสอบถ่วงดุลการบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
   งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากร ปฏิบัติตาม
ระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
   ๙) หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการ
ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกด้านเพศ ถิ่นกําเนิด 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๐ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
เชื้อชาติ ภาษาเพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ 
   ๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
ผู้บริหารใช้กลไกการประชุมบุคลากร /นิสิต /คณะกรรมการ
ประจําคณะและกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหา
ข้อตกลงร่วมกันเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย 
โดยเฉพาะผู้ที่รับผลกระทบโดยตรง 

 ๗ คณะกรรมการประจําคณะ
ประเมินผลการบริหารงานของ
คณะและผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๑-๑ แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๗-๒ ธรรมนูญว่าด้วยสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

๔.๑-๑๕ ผลการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔              
คณะนิติศาสตร์  

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๑ 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๗.๑-๑ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ (๑ มิ.ย. ๒๕๕๓ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔)ส่วนงาน คณะนิติศาสตร์ 
วันที่ประเมิน ๒๐ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 

๗.๑-๒ บันทึกอนุมัติการลาศึกษาต่อของบุคลากรสังกัดคณะนิติศาสตร์ 
๗.๑-๓ รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีรอบ ๙ เดือน/รอบ ๑๒ เดือน 
๗.๑-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๔๔๔ วันที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔/รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา                         
รอบ ๙ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 

๗.๑-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๔๔๔ วันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๔๔๔/รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา รอบ ๙ 
เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 

๗.๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๔๔๔ วันที่ ๒๐ 
มิถุนายน  ๒๔๔๔/รายงานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๗.๑-๖ รายงานการประชุมคณาจารย์/สํานักงาน คณะนิติศาสตร์  
๗.๑-๗ คําสั่งมอบอํานาจหัวหน้าสํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
๗.๑-๘ ตารางสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร/อบรม/สัมมนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๗.๑-๙ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 

๗.๑-๑๐ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์ 
๗.๔-๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะนิติศาสตร์ 
๙.๑-๒ คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ คณะนิติศาสตร์  

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๒ 

 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๗.๒  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.๗.๒) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
  ส าหรับสถาบันและส่วนงานวิชาการ  
 ๑ มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของสถาบันครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย เป้าหมาย KM 
(Desired State) ที่ทีมงานเลือกดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คือ เพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากร/การทํางาน/การเรียน 
การสอนโดยบูรณาการจัดการศึกษากับการ
บริการวิชาการ หรือการวิจัย (เอกสาร
หมายเลข ๗.๒-๓) 

 ๒ กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน การวิจัย
อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ ๑ 

มีกําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ ๑ คือ คณาจารย์สังกัดคณะ
นิติศาสตร์ 

 ๓ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๓ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู้ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ต ร ง                         
(tacit knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ ๑ และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่
ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
ดังนี้ 
๑. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of 

Excellence-CoE) 
๒. การเสวนา (Dialogue) 
๓. การเล่าเรื่อง (Story Telling) 
๔. การทบทวนหลังการปฏิบัติ (After 

Action Review-AAR) 
๕. เวทีถาม-ตอบ (Forum) 
๖. การหาความรู้ทางระบบ IT 

โดยมีการดําเนินการจัดกิจกรรม (เอกสาร
หมายเลข ๗.๒-๔) ดังนี้ 

๑. เสวนาการฝึกงาน   
๒. โครงการแนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัยในชั้น

เรียน 
๓. โครงการแนวปฏิบัติที่ดีสู่การประกัน

คุณภาพที่เป็นรูปธรรม  
๔.  โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว

ปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัย และการ
บริการวิชาการวิชาการแก่สังคมสู่การเรียน
การสอน 

 ๔ มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่
กําหนดในข้อ ๑ ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(Explicit Knowledge) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
๑. http://www.law.tsu.ac.th/ 
๒. เอกสารบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ๕ มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง(Tacit Knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
๑. ประมวลรายวิชาและแผนการสอน คณะ

นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
(เอกสารหมายเลข ๒.๖-๒) 
 
 

๒. รายงานโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน
(เอกสารหมายเลข ๕.๑-๖) 

๓. โครงการวิจัย/งานวิจัยที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข                     
๔.๑-๓๐)  

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๖-๒ ประมวลรายวิชาและแผนการสอนประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

http://www.law.tsu.ac.th/
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๑๔๕ 

๔.๑-๓๐ ตารางสรุปการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน 
๗.๒-๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะนิติศาสตร์  
๗.๒-๒ รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ 
๗.๒-๓ แผนจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะนิติศาสตร์ 
๗.๒-๔ การดําเนินงานการจัดความรู้ คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ดําเนินการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้กัน ดังนี้ 
        * รอบ  ๑๒  เดือน  : เสวนาการฝึกงาน,  แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัยในชั้นเรียน, 
แนวปฏิบัติที่ดีสู่การประกันคุณภาพท่ีเป็นรูปธรรม , โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัย และการบริการวิชากาวิชาการรแก่สังคมสู่การเรียน
การส 

๗.๒-๕ สรุปผลการประเมินผลแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน

บริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน คณะนิติศาสตร์ (เอกสาร

http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2010/09/ประเมินผลแผนการจัดการความรู้ปี53_แนวตั้ง.pdf


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๖ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วม
เป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

หมายเลข  ๗.๔-๑)  ทําหน้าที่จัดทําแผนบริหาร
ความ เสี่ ย งและควบคุมภาย ใน   ติ ดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน โดยบุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

 ๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบท
ของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่  
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์

ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความ

เสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร   การ
บริหาร งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคณุภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง

ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

คณะนิติศาสตร์ได้นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การบริหารจัดการ ซึ่งทําให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานมีระบบการจัดการที่มี
คุณภาพ เพ่ือเป็นการผลักดันความสําเร็จของ
การจัดการทั่วทั้งคณะที่เป็นกระบวนการ ทําให้
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
ป้องกันการสูญเสียทรัพยากร จึงได้นําระบบการ
บริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร
การศึกษา โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็น
มูลเหตุของความเสียหาย ทั้งในรูปของตัวเงิน 
หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้อง
จากการไม่ปฏิบั ติ ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความ
คุ้มค่า) เพ่ือให้ระดับความเสี่ยง และขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ
ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้
วิธีการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์
ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เ พ่ือ
ป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา 
รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพ่ือให้
มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มี
การปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของคณะ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๗ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นสําคัญการ
ดําเนินการจัดการบริหารความเสี่ยงของคณะ
นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ 
คณะกรรมการประจําคณะได้มีนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงตามผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องวิเคราะห์  ตามเกณฑ์
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุณ ภ า พก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ของ สกอ.  โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในคณะนิติศาสตร์ ได้มีมติวางกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. ความเสี่ ย งด้ านยุทธศาสตร์  หรื อ                 
กลยุทธ์ของสถาบัน 

๒. ความเสี่ยงด้านการการปฏิบัติงาน เช่น 
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

๓. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ 

๔. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

๕. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปี
ก า ร ศึ ก ษ า  ๒ ๕๕ ๓  ( เ อ กส า รห ม าย เ ล ข                     
๗ . ๔ -๒ ) ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุม   ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๘ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
(เอกสารหมายเลข ๗.๔-๓) 

 ๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ ย งและจัดลํ าดับความเสี่ ยงที่ ได้ จากการ
วิเคราะห์ในข้อ ๒ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน คณะนิติศาสตร์ ได้ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ ๒ ทั้ง ๕ ด้าน 
โดยใช้แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้
จากการพิจารณาจัดระดับความสําคัญของความ
เ สี่ ย ง จ า ก โ อ ก า ส ที่ จ ะ เ กิ ด ค ว า ม เ สี่ ย ง 
(Likelihood) และผลกระทบที่ เกิดขึ้น 
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่
สามารถยอมรับได ้(Risk Appetite Boundary)  
เพ่ือเลือกความเสี่ยงที่จําเป็นเร่งด่วนในการ
จัดทําแผนความเสี่ยงรองรับ (เอกสารหมายเลข 
๗.๔-๒) 

 ๔ มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง
สูง (เอกสารหมายเลข ๗.๔-๒) และมีการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
(เอกสารหมายเลข ๗.๔-๓)  

 ๕ มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอผู้บริหาร
พิจารณา (เอกสารหมายเลข ๗.๔-๓)และเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ 
๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
(เอกสารหมายเลข ๗.๔-๔) 

 ๖ มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
สภาสถาบัน ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจําคณะไปจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๗.๔-๕) 

ผลการประเมินตนเอง 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๔๙ 

ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๗.๔-๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะนิติศาสตร์ 
๗.๔-๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓   
๗.๔-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔  
๗.๔-๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอผู้บริหาร

พิจารณา (เอกสารหมายเลข ๗.๔-๓) 
๗.๔-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๗.๔-๕ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๐ 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ีที่ ๗.๖  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.๑๓) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน  
  ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

คะแนนผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง ๔.๖๘ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓.๕๑ ๔.๖๘ ๔.๖๘ บรรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๗.๖-๑ แบบสรุปการประเมินตนเองเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 
๗.๖-๒ แบบสรุปผลการประเมินเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 

 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ีที่  ๗.๗ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔) 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน   
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน  

ผลการด าเนินงาน  
 ค่าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 
(คน) 

ค่า
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

ค่า
น้ าหนัก 

จ านวน 
(คน) 

อาจารย์ ๐ ๓ ๒ ๘ ๕ ๑ ๒๑ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๐ ๓ ๑ ๖ ๐ ๓ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๐ ๕ ๐ ๘ ๐ ๐ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๐ ๘ ๐ ๑๐ ๐ ๐ 
ผลรวม  ๐  ๑๙  ๑ ๒๔ 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อมูล ผลการด าเนินงาน 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจํา ๒๔ 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๓ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๒ 

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจําต่ออาจารย์ประจําทั้งหมด ๑.๘๕ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๓.๐๐ ๑.๘๕ ๑.๕๔ ไมบ่รรลุ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๗.๗ ตารางสรุปข้อมูลบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 

องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีที่  ๘.๑  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.๘.๑) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๑ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบัน 
คณะนิติศาสตร์  มีการดํ า เนินการภายใต้ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ 
และได้มีการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๓ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
นิติศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓-
๒๕๕๖ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑) ขึ้นโดย
ตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรประจําคณะนิติศาสตร์ ตลอดจน ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการระดมความคิดของ
บุคลากรประจําคณะนิติศาสตร์และผู้มีส่วนได้
เสีย อาทิเช่น ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บริการ
นิสิต  คณะนิติศาสตร์จึงได้ร่วมกันทบทวนและ
จั ดทํ า แผนยุ ท ธ ศ าสตร์ ก า ร พัฒนาคณะ
นิติศาสตร์ ๔ปี ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณที่มุ่งผลิตบัณฑิต (ผู้เรียน) 
ให้มีความรับผิดชอบ รอบรู้  สู้ งาน และมี
ประสบการเชิงปฏิบัติ  และจุดเน้นของสถาบัน
ที่มุ่งเน้นผลิตครูของสังคม ตลอดจนสอดคล้อง
กับหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
๑๕  ปี  ฉบั บที่  ๒  ( พ . ศ . ๒๕๕๑ -๒๕๖๕ ) 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๕ 
ปี และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ  
   การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
จะประสบความสําเร็จได้นั้น มีความจําเป็น
จะต้องจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือเป็น
กลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้
เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๔ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
ต่างๆ ของคณะให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่
กําหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการ
จัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มึ
การวิ เ คราะห์ ราย ได้  ค่ า ใช้ จ่ ายของการ
ดํ า เ นิ น ง าน  โ ดย พิจา รณาจากทุ กแหล่ ง
งบประมาณ ทั้งจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
และเงินได้จากค่าบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้
อ่ืนๆ ที่คณะได้รับ มีการนําเงินรายได้ไปจัดสรร
อย่างเป็นระบบ มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
ที่สามารถแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการ
จัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ ครบ
ทุกพันธกิจของคณะ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงิน
ต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการพัฒนาบุคลากร และสอดคล้องกับ
ระบบประกันคุณภาพ 
   คณะนิติศาสตร์ ได้เห็นถึงความสําคัญในการ
ที่จะต้องมีการบริหารจัดการทางด้านการเงิน
โดยมีระบบกลไกในการจัดสรรทรัพยากร
ทางการเงินเพ่ือนํามาใช้บริหารจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งจะส่งผลให้คณะนิติศาสตร์ มีความมั่นคงใน
ด้านการเงิน จึ งได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะนิติศาสตร์               พ.ศ.
๒ ๕ ๕ ๓ -๒ ๕ ๕ ๗  ( เ อ ก ส า ร ห ม า ย เ ล ข           
๘.๑-๑) ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธ
กิจของคณะในทุกๆ ด้าน ทั้งการผลิตบัณฑิต 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๕ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 ๒ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการ เงิน 
หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้

คณะนิติศาสตร์มีแหล่งงบประมาณในการ
สนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย  การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย 

๑. งบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งแบ่งจัดสรร
เป็นงบดําเนินงาน 

๒. เงินรายได้ซึ่งมาจากค่าลงทะเบียนของ
นักศึกษา จัดสรรเป็น งบบุคลากร ซึ่งได้แก่ 
ค่าจ้างชั่วคราว งบดําเนินงาน งบลงทุน 
   ในแต่ละปีงบประมาณคณะนิติศาสตร์ได้รับ
งบประมาณในภาพรวม ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้
กําหนดงบประมาณและแบ่งจัดสรรมายังคณะฯ 
โดยทางคณะจะนํางบประมาณที่ได้รับมาแบ่ง
จัดสรรตามแผนเพ่ือรองรับกับค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ ตามนโยบายและ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะ
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ (เอกสาร
หมายเลข ๘.๑-๒) 

 ๓ มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฎิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและ
บุคลากร 

 - มี การวิ เ คราะห์ การใช้ ไปของ เงิ นตาม
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ด้ า น ต่ า ง ๆ  แ ล ะ จั ด ทํ า
รายละเอียดรายการคําของบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (เอกสาร
หมายเลข ๘.๑ -๓) จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปี ที่ครอบคลุมภารกิจด้านการจัดการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และการบริหาร
จัดการ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๖ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและ 

หมายเลขหลักฐานอ้างอิง 
 ๔ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

และรายงานต่อสภาสถาบัน อย่างน้อย   ปีละ ๒ 
ครั้ง  

คณะฯ มีนโยบายในการจัดทํารายงานการใช้
จ่ายงบประมาณทุก ๆ สิ้นเดือนรายงานต่อ
ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 
(เอกสารหมายเลข ๘.๑-๒) 

 ๕ มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 

มีฐานข้อมูลทางการเงินโดยใช้ระบบบัญชี                 
๓ มิติ สามารถรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ทั้ง
ระดับโครงการและภาพรวมทั้ งหมดของ
แผนปฏิบัติการในแต่ละเดือน และจัดทํา
รายงานผลการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาสเพ่ือ
นําเสนอต่อผู้บริหารคณะกรรมการประจําคณะ
ใช้ในการตัดสินใจและมีระบบการติดตามผล
การใช้จ่ายเงินซึ่งสามารถเข้าไปดูผลการใช้จ่าย
ในระบบสารสนเทศ ๓ มิติได้ รวมทั้งมีการ
จัดเก็บข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(เอกสารหมายเลข ๘.๑-๔) 

 ๖ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีสถาบันกําหนด   

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   

 ๗ ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ  จากระบบบัญชี                 
๓ มิติ ช่วยในการติดตามการใช้เงิน และมีการ
รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารทุกเดือนเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการการวางแผนและการตัดสินใจ 
และมี การนํ า ร าย งานทางการ เ งิ น เสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา (เอกสาร
หมายเลข ๘.๑-๕) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

- - ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ  

รายการหลักฐานอ้างอิง  
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๘.๑-๑ แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  
๘.๑-๒ นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
๘.๑-๓ รายละเอียดรายการคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘.๑-๔ รายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
๘.๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
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องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่  ๙.๑  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ หรือ ๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๙ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน  

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐาน

อ้างอิง 
 ๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓-๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๙.๑-๑) 
- คณะมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-
๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๙.๑-๒) 
- มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดให้มีกระบวนการ
ทํ า งานที่ เ ริ่ มต้ นจากการวางแผน การ
ดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน 
และการปรับปรุงพัฒนา ทั้ งนี้ เ พ่ือให้การ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๕๙ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐาน

อ้างอิง 
ดําเนินภารกิจของคณะ/หน่วยงาน บรรลุ
เป้ าประสงค์และมีการพัฒนาการอย่ าง
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชน
ให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
- ผู้ บ ริ ห า ร สู ง สุ ด ข อ ง ม ห า วิ ย า ลั ย ใ ห้
ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกัน
ทุกระดับ กล่าวคือ มหาวิทยาลัยมีคณะกรรก
มารประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ซ่ึงแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่กํากับ
และดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยและพิจารณากําหนดมาตรฐาน
การดําเนินงาน และมอบหมาย่ให้ฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้
เกิดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ภารกิจของมหาวิทยาลัยมี
คุณภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง  
- มหาวิทยาลัย ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๔๔ (เอกสารหมายเลข                    
๙.๑-๒)  
- มีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะ  
(เอกสารหมายเลข  ๙.๑-๓) ทําหน้าที่ในการ
ควบคุมคุณภาพการดําเนินงานของคณะ
เป็นไปตามระบบและกลไกการประกัน
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐาน

อ้างอิง 
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ๒ มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 

- สภามหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศสภา
มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายคุณภาพ
แ ล ะ น โ ย บ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓-๒๕๕๔ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ 
(เอกสารหมายเลข ๙.๑-๔)  

 ๓ มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
สถาบัน  

มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัว
บ่งชี้ที่ ใช้ เป็นกรอบในการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเ พ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (บัณฑิต) มีความรอบรู้ สู้งาน มี
ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ  

 ๔ มีการดํ า เนินงานด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) 
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบัน
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online และ ๓) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

- มีการดําเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน 
โดยมี กา รกํ าหนดการควบคุ มคุณภาพ                 
การติดตามการดําเนินงาน และการประเมิน
คุณภาพ 
- มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  
- มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่
สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดใน CHE QA Online (เอกสาร
หมายเลข ๙.๑-๕) เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ (เอกสารหมายเลข ๙.๑-๖ )
พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผนเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี 
โดยส่ งรายงานให้ต้นสั งกัดหน่วยงานที่
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐาน

อ้างอิง 
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
www.lew.tsu.ac.th 

 ๕ มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุก
ตัวบ่งชี้  

มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ (เอกสาร
หมายเลข ๙.๑-๗) มาปรับปรุงการทํางาน 
และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตั วบ่ งชี้ ของแผนกลยุทธ์ทุกตั วบ่ งชี้ 
(รายละเอียดตามสรุปผลการปรับปรุงคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรประเมิน
คุณภาพภายในปีที่ผ่านมา เอกสาร SAR หน้า 
๒๑-๒๕) 

 ๖ มีระบบสารสนเทศที่ ให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 
องค์ประกอบคุณภาพ 

มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 
องค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 

๑) ระบบงานทะเบียนนิสิต 
๒) TSU learning 
๓) ระบบประเมินการเรียนการสอน 
๔) กรอกแบบสอบถามการหางานทําของ

นิสิต 
๕) ระบบพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) 
๖) การสอบวัดทักษะทางด้าน

คอมพิวเตอร์ ม.ทักษิณ 
๗) ระบบรับนิสิตใหม่ 
๘) ระบบบัญชี ๓ มิติ 
๙) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑๐) ระบบเงินเดือน 
๑๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                 

(e-doc) 
๑๒) ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ 

(TSU QAIS) 

http://www.lew.tsu.ac.th/
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มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐาน

อ้างอิง 
๑๓) ระบบบริหารจัดการหอพัก 
๑๔) ระบบบริหารจัดการยาพาหนะ 
๑๕) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน 
๑๖) ระบบบริหารจัดการห้องพักรับรอง 
๑๗) ระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ 

Notebook 
๑๘)  ระบบบริหารจัดการห้องประชุม 

วิทยาเขตสงขลา 
๑๙) ระบบจดหมายอเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
๒๐) ระบบตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ 
๒๑) ระบบตรวจสอบไปรษณีย์และพัสดุ

ภัณฑ์ 
๒๒) ระบบการจัดการความรู้และเผยแพร่

ข้อมูล 
๒๓) ศูนย์จัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒๔) ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์และอินเตอรเน็ต 
(เอกสารหมายเลข ๙.๑-๘) 
www.tsu.ac.th/infomation.php 

 ๗ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

คณะ/มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นิสิต ศิษย์เก่า  
คณาจารย์ และบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
ผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของ
คณะ เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ     
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (เอกสารหมายเลข 
๙.๑-๙)  

 ๘ มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรม

- มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
มหาวิทยาลัย : โครงการเสวนาการบูรณาการ

http://www.tsu.ac.th/infomation.php


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๖๓ 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงานและหมายเลขหลักฐาน

อ้างอิง 
ร่วมกัน การเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน และภายนอก (กรณีศึกษาดูงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิยาลัย
ทักษิณ) (เอกสารหมายเลข ๙.๑-๑๐) 
- มีโครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ 
(เอกสารหมายเลข ๙.๑-๑๑) 

 ๙ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ ให้หน่ วยงาน อ่ืนสามารถนํ า ไปใช้
ประโยชน์ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน ๒ ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 

- - ๘ ข้อ ๘ ข้อ ๔ คะแนน 
 

บรรลุ  

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๙.๑-๑ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔  
๙.๑-๒ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๔๔  

๙.๑-๓ คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ คณะนิติศาสตร์  
๙.๑-๔ ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายคุณภาพและนโยบายการประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔  
๙.๑-๕ รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ 

๙.๑-๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ มิถุนายน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๖๔ 

๒๕๕๔ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๙.๑-๗ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒  
๙.๑-๘ ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๙.๑-๙ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/ผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

ผู้รับบริการ ศิษย์เก่า นิสิต อาจารย์) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๙.๑-๑๐ เอกสารรายงานเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย : โครงการเสวนา

การบูรณาการการเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
(กรณีศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ)  

๙.๑-๑๑ โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๙.๑-๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ (คู่มือประกันคุณภาพ 

คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๖๕ 

บทที่ ๓ 
ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 

สรุปผลการด าเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบคุณภาพ    
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
แผนการดําเนินงาน 

๒ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๑๐ ๔.๐๗ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต ๒ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๗ ๓.๙๑ ดี 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๖ ๔.๖๗ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๓ ๔.๖๗ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๕ ๔.๐๔ ดี 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ๑ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ  ๔.๔๙ ดี 
คะแนนเฉลี่ยรวม ๓๗ ๔.๓๑ ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๖๖ 

 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ.  

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 
แผนการดําเนินงาน 

๑ ๕.๐๐ 
 

ดีมาก 

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๗ ๔.๒๑ ดี 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต ๒ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๓ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม ๒ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๓ ๔.๖๗ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๑ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ๑ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ๒๑ ๔.๖๔ ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานคุณภาพของ สมศ.  

มาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ท่ี 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน        
  - ด้านคุณภาพบัณฑิต  ๑-๒ ๓.๕๘ ดี 
  - ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ๕-๗ ๒.๔๗ ต้องปรับปรุง 
  - ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ๘-๙ ๕.๐๐ ดีมาก 
  - ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ๑๐-๑๑ ๔.๕๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ีที่ ๑-๑๑ ๑-๑๑ ๓.๗๓ ดี 
  - ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน  ๑๓-๑๔ ๓.๑๑ พอใช้ 
  - ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๑๕ ๔.๖๔ ดี 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๖๗ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ๑๖-๑๗ ๔.๕๖ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ๑๘ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด ๑๕ ๔.๐๒ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ส๒) 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 

- ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก  

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๒.๒๔ ๕.๐๐ ๔.๐๗ ๔.๐๗ ดี  
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก  
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๑๐ ๓.๙๑ ดี  
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๗ ดีมาก  

องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๗ ดีมาก  

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการ
จัดการ 

- ๔.๖๗ ๓.๑๑ ๔.๐๔ ดี  

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก  
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน ๓.๑๖ ๔.๘๘ ๓.๙๓ ๔.๓๑ ดี  
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ด ี ดี  

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๖๘ 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ส๓) 
 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 
มาตรฐานที่ ๑ - - ๔.๐๗ ๔.๐๗ ดี  
มาตรฐานที่ ๒       

มาตรฐานที่ ๒ ก - ๔.๗๒ ๔.๖๘ ๔.๗๑ ดีมาก  
มาตรฐานที่ ๒ ข ๓.๑๖ ๕.๐๐ ๔.๑๙ ๔.๔๐ ดี ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.

ที่ ๑๕ มาคํานวณ 
มาตรฐานที่ ๓ - ๕.๐๐ ๓.๑๐ ๓.๗๓ ดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน ๓.๑๖ ๔.๙๐ ๓.๙๓ ๔.๓๑ ดี  

ผลการประเมนิ พอใช้ ดีมาก ด ี ดี ด ี  

 
 
 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ (ส๔) 

มุมมองด้านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 
ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - ๕.๐๐ ๔.๒๘ ๔.๕๙ ดีมาก  
ด้านกระบวนการภายใน - ๔.๗๕ ๔.๖๗ ๔.๗๒ ดีมาก ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.

ที่ ๑๕ มาคํานวณ 
ด้านการเงิน ๕.๐๐ ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก  
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม ๒.๒๔ ๔.๕๐ ๒.๗๙ ๓.๑๖ พอใช้  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง ๓.๑๖ ๔.๘๘ ๓.๙๓ ๔.๓๑ ดี  
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี ดี   
 
สรุปผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา (ส๕) 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

I P O รวม 
๑. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมใน       



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๖๙ 

การจัดการศึกษา 
(๑) ด้านกายภาพ - - - - - ไม่ประเมิน 
(๒) ด้านวิชาการ ๒.๒๔ ๕.๐๐ ๑.๕๔ ๓.๕๐ พอใช้  
(๓) ด้านการเงิน - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก  
(๔) ด้านการบริหารจัดการ - ๔.๖๐ ๔.๘๔ ๔.๖๗ ดีมาก ไม่นําตัวบ่งชี้ สมศ.

ที่ ๑๕ มาคํานวณ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๑ ๒.๒๔ ๔.๗๘ ๓.๗๔ ๔.๑๙ ดี  
๒. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจ

ของสถาบันอุดมศึกษา 
      

(๑) ด้านการผลิตบัณฑิต - ๕.๐๐ ๔.๐๗ ๔.๔๗ ดีมาก  
(๒) ด้านการวิจัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๑๐ ๓.๙๑ ดี  
(๓) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม - ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๗ ดีมาก  
(๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๖๗ ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ ๒ ๕.๐๐ ๓.๑๓ ๓.๙๘ ๔.๓๙ ดี  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน ๓.๑๖ ๔.๐๐ ๓.๙๓ ๔.๓๑ ดี  
ผลการประเมิน พอใช้ ดี ดี ดี   

 
 
 
 
สรุปผลการด าเนินงานและผลการประเมิน รายตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ๒ ปี
ย้อนหลัง(ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

      

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑) - - ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๑.๓ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของ
สถาบัน (เป็นสถาบันผลิตครูของสังคม)                                        

  ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๗๐ 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ๒ ปี
ย้อนหลัง(ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

(สมศ.๑๗) 

องค์ประกอบที่ ๒  การเรียนการสอน          

๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร (สกอ.๒.๑) 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(สกอ.๒.๒) 

- - ร้อยละ 
๙.๐๙ 

ร้อยละ 
๗.๖๗ 

๑.๒๘ 
คะแนน 

 

ไมบ่รรลุ 

๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ (สกอ.๒.๓) 

- - ร้อยละ 
๙.๐๙ 

ร้อยละ 
๗.๖๘ 

๓.๒๐ 
คะแนน 

ไมบ่รรลุ 

๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) 

- - ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน   บรรลุ 

๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (สกอ.๒.๖) 

- - ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล
การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต                
(สกอ.๒.๗) 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๒.๘ ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  
(สกอ.๒.๘) 

- - ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๒.๙ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ.๑) 

  ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๖๐.๘๗ 

๓.๐๔ 
คะแนน 

ไมบ่รรลุ 

๒.๑๐  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
(ผู้เรียน (บัณฑิต) มีความรับผิดชอบ รอบรู้  
สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ)                      
(สมศ.๑๖.๒)  

  ๓.๕๑ 
คะแนน 

๔.๑๑ 
คะแนน 

๔.๑๑
คะแนน 

บรรลุ 

๒.๑๑ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและ
เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

- - ๓.๕๑ 
คะแนน 

๔.๑๑ 
คะแนน 

๔.๑๑
คะแนน 

บรรลุ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๗๑ 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ๒ ปี
ย้อนหลัง(ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

แห่งชาติ (สมศ.๒) 

องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต        

๓.๑ ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.๓.๑) 

- - ๕ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
นิสิต (สกอ.๓.๒) 

- - ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย        

๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  (สกอ.๔.๑) 

- - ๖ ข้อ ๘ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (สกอ. ๔.๒) 

- - ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย                  
(สกอ.๔.๓) 

๘,๑๘๒ 
บาท 

๔๕,๔๕๕
บาท 

๑๒,๕๐๐ 
บาท 

๔๐,๐๐๐ 
บาท 

 

๕ คะแนน 
 

บรรลุ 

๔.๔ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕) 

- - ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๐.๙๖ 

๐.๔๘
คะแนน 

 

ไมบ่รรลุ 

๔.๕ งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖) - - ร้อยละ 
๕ 

รอ้ยละ 
๗.๖๙ 

๑.๙๒ 
คะแนน 

บรรลุ 

๔.๖ ผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพ (สมศ.๗) 

- - ร้อยละ 
๕ 

ร้อยละ 
๒๑.๑๕ 

๕ คะแนน 
 

บรรลุ 

๔.๗ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเพ่ือท้องถิ่น (ม.ทักษิณ) 

  ร้อยละ 
๑๐ 

ร้อยละ 
๓๐.๗๗ 

๕ คะแนน 
 

บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม  

      

๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ. ๕.๑) 

- - ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๗๒ 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ๒ ปี
ย้อนหลัง(ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. ๕.๒) 

- - ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๕.๓ ผลการนําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย (สมศ.๘) 

  ร้อยละ  
๑๘ 

ร้อยละ  
๑๐๐ 

๕ คะแนน 
 

บรรลุ 

๕.๔ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.๙) 

  ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๕.๕ การพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาหรือวิชาชีพอ่ืน (สมศ.๑๘) 

  ๔ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 

๕.๖ การส่งเสริม สืบสานโครงการ
พระราชดําริ (สมศ.๑๘) 

  ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

      

๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(สกอ.๖.๑) 

- - ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๖.๒  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.๑๐) 

  ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 

๖.๓ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม (สมศ.๑๑) 

  ๓ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการ       

๗.๑ ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน (สกอ.๗.๑) 

- - ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้    
(สกอ.๗.๒) 

- - ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) - - ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

๗.๖  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน (สมศ.๑๓) 

  ๓ 
คะแนน 

๔.๖๘ 
คะแนน 

๔.๖๘ 
คะแนน 

บรรลุ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๗๓ 

องค์ประกอบคุณภาพ/ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา/ตัวบ่งชี้ 

ผลการด าเนินงาน ๒ ปี
ย้อนหลัง(ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 
อิงเกณฑ์ 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

๗.๗ การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.๑๔)   ๓๕๑ 
คะแนน 

๑.๕๔ 
คะแนน 

๑.๕๔ 
คะแนน 

ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและ
งบประมาณ    

      

๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(สกอ.๘.๑) 
 
 

- - ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

      

๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) 

- - ๘ ข้อ ๘ ข้อ ๔ คะแนน บรรลุ 

คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ ๓.๓๔ ๔.๒๖ บรรลุ 
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๑๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  
 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 
จุดแข็ง  

๑. มีกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร์ และการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า 

๒. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ และ                  
สภามหาวิทยาลัย ไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปี 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑.  ควรมีการทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต 

 ๒.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตลอดจนผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการดําเนินงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา - 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง - 
 

นวัตกรรม/good practice  - 
 
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
 
จุดแข็ง  

๑.  อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก และมีการทําผลงาน
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 ๒.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ๓.  มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๔.  เป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม มีผู้สนใจศึกษาเป็นจํานวนมาก 
 ๕.  หลักสูตรได้มาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ๖.  ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และมีเจตคติที่ดีต่อคณะ 
 ๗.  ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการสอนเป็นอย่างดี และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
 ๘.  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพและตลาดแรงงานได้ 
 ๙.  คณะมีการเตรียมความพร้อมก่อนรับนิสิตใหม่ทุกปีการศึกษา 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น หลักสูตรที่เน้นเฉพาะสาขา 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้สอนได้พัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยจัดระบบ

อาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ 
๓.  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถพิเศษให้กับนิสิต เช่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ

ภาษาต่างประเทศ   
๔.  ควรเปิดรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 
๕.  ควรส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันเชิงวิชาการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
๖.  ควรพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท   

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. สัดส่วนของอาจารย์ประจําต่อนิสิต ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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๒. การรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานหลักสูตรต่างๆ ประจําทุกปีการศึกษา เพื่อนํามา
ปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตร 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

๑.  จัดให้มีการติดตามการประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
ระหว่างปีและควรเน้นในหน่วยงานที่บัณฑิตทํางานมาแล้วประมาณ ๑-๓ ปี  

๓.  นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดําเนินงานแต่ละหลักสูตรมาพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
 

นวัตกรรม/good practice  - 

 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 
จุดแข็ง  

๑. มีโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพทั้งของนิสิตและศิษย์เก่า 
๒. มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. นิสิตมีศักยภาพในการจัดโครงการ/กิจกรรม และประสานการดําเนินงานกับเครือข่ายทั้งภายใน

และภายนอกคณะ 
๔. มีกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครบทั้ง ๕ ด้าน 
๕. นิสิตนําความรู้จากการประกันคุณภาพมาใช้ในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยมีการดําเนินงาน

ตามกระบวนการ PDCA 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑. ส่งเสริมให้นิสิตดําเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยใช้
กระบวนการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

๒. สร้างเครือข่ายด้านกิจกรรมนิสิตและการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  การประเมินโครงการคุณภาพการให้บริการไม่ครบทุกกิจกรรม 
 ๒.  การให้บริการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่ายังมีน้อย 

๓.  นิสิตบางส่วนมาร่วมกิจกรรมที่คณะจัดไม่ได้ เนื่องจากติดการเรียนการสอนชดเชยในบางช่วงเวลา
การทํากิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
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๑๗๗ 

๑. ควรเอาผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนานิสิตอยู่อย่างสม่ําเสมอ 
๒.  ควรมีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารและประสานงานกิจกรรมต่างๆ 

ของคณะได้เป็นอย่างด ี
๓.  ควรจัดให้มีการประเมินคุณภาพการให้บริการและดําเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้ครบทุก

ด้าน 
 ๔.  ควรมีช่วงเวลาให้นิสิตได้มีเวลาทํากิจกรรมให้มากขึ้น 
 
นวัตกรรม/good practice   - 
 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
 
จุดแข็ง  

๑. มีปัจจัยหลากหลายในการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการด้านกฎหมาย 
๒.  บุคลากรมีความสามารถและประสบการณ์ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะทําวิจัยร่วมกันภายในสถาบัน

และภายนอกสถาบันได้ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑.  จากการที่คณะมีนโยบายและโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย ควรจะ
มีการดําเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

๒.  ควรจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการดูแลเค้าโครงการวิจัยในลักษณะของการวิจัยเชิงบูรณาการที่นํากฎหมาย
ไปสู่ชุมชน หรือหน่วยงาน สถาบันอื่น เพื่อจะได้มีโอกาสในการรับทุนวิจัยมากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  ผลักดันให้อาจารย์ภายในคณะมีการทําวิจัย อีกทั้งให้การวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของภาระงานของอาจารย์ทุกคน 

๒.  ควรส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ และระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับ 

๓.  ควรมีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือการขอทุนด้านการวิจัย 
 ๔.  ควรมีการนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการให้มากยิ่งข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

๑. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการขอทุนวิจัย และการทําวิจัยเชิงบูรณาการ 
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๒.  จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยขอความร่วมมือจากบุคลากร และ
หน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
นวัตกรรม/good practice - 
 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 
จุดแข็ง  

๑. มีแผนการดําเนินงาน และการจัดทําโครงการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
๒. มีลักษณะวิชาที่สามารถใช้ในการบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 
๓. มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑. ควรจัดโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
๒. ให้มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการทุกประเภทอย่างเป็นระบบ โดยที่ผู้ใช้บริการ

สามารถให้ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ 
๓. ส่งเสริมให้มกีารบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  ควรมีการจัดทําแบบประเมินให้การบริการวิชาการ และจัดทําแบบเชื่อมโยง 
๒.  ควรนําองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชน 
๓.  การจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการ  
๔.  ควรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการบริการวิชาการทุกครั้งที่จัด

โครงการ 
๕.  ต้องจัดทํารายงานผลการจัดโครงการทุกโครงการที่ดําเนินการไปแล้ว 
๖.  การกําหนดภาระงานของอาจารย์ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และการมอบหมายภาระงาน

ของบุคลากรสายสนับสนุนยังขาดเอกภาพและความชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
๑.  ควรจัดแผนการสอน โดยการบูรณาการงานด้านบริการวิชาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นลาย

ลักษณ์อักษร และมีการประเมินผลการปฏิบัติการทํางาน เพ่ือนํามาปรับปรุงและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการ
สอน 
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๒.  ควรมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในทุกกิจกรรมและควรมีหนังสือมอบหมายงานที่
ชัดเจน 

 ๓.  ควรมีการประเมินผลโครงการทุกโครงการ และควรมีการจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ อีกท้ัง
ควรนําผลจากการประเมินโครงการไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๔.  ควรส่งเสริมการนําองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชน และบริการวิชาการให้มากข้ึน 
 ๕.  เพ่ิมจํานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะ และองค์กรในชุมชนในการพัฒนาความเข้มแข็ง

ของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนให้มากข้ึน 
 ๖.  ให้มีการกําหนดและบังคับใช้เกณฑ์ภาระงานบริการวิชาการท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรทุกระดับ 

 
นวัตกรรม/good practice  - 
 
องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดแข็ง  

มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

ควรจัดโครงการ/กิจกรรทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับชุมชน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  กิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีน้อยเมื่อเทียบกับจํานวน

โครงการในแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ 
๒.  การร่วมกิจกรรมของนิสิตและบุคลากรยังมีน้อย 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

๑.  ควรให้นิสิตเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒.  ปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย เพื่อให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 
 

นวัตกรรม/good practice  - 
 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๘๐ 

 
จุดแข็ง  

๑. เป็นองค์กรที่มีขนาดเล็ก ทําให้มีการบริหารจัดการได้ง่าย 
๒. มีบุคลากรอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีศักยภาพในการพัฒนาระบบการทํางาน 
๓. มีการกําหนดโครงสร้างองค์กร และโครงการการบริหารภายในหน่วยงานที่ชัดเจน 
๔. มีการส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

ควรมีระเบียบที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการของคณะตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ความคล่องตัวในการบริหารภายในคณะ เช่น การบรรจุพนักงาน การส่งเสริมการทําผลงานทาง

วิชาการของพนักงานสายวิชาการ โดยใช้เงินงบประมาณของคณะ 
๒.  ควรมีการเชื่อมโยงผลการประเมินความพึงพอใจกับแรงจูงใจ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
๑.  กําหนดเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ในการทํางานให้ชัดเจน เพ่ือนําไปสู่ประสิทธิภาพของงาน 
๒.  สนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา และการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ

ตําแหน่งทางวิชาการ 
๓.  ควรมีระเบียบในการดําเนินงานที่ช่วยให้คณะขับเคลื่อน และจัดการภายในได้อย่างคล่องตัว  

 ๔.  ควรนําระบบ Routine Research มาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ๕.  บุคลากรควรมีโอกาสได้เข้าไปใช้งานฐานข้อมูลได้ตลอดเวลา 

๖.  จัดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาการ และ
วิชาชีพของบุคลากร 

 
นวัตกรรม/good practice - 
 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
 
จุดแข็ง  

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
๒. มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ 
๓. มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริการ (ระบบบัญชี ๓ มิต)ิ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๘๑ 

๔. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกอย่างคุ้มค่า 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

ควรมีการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณตามแผน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  การวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรของคณะ เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลและแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและงบประมาณท่ีชัดเจน 

๒.  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

๑.  ควรมีการประเมินผลการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ เพื่อให้ทราบถึงจํานวนเงินที่ได้รับอนุมัติ
กับจํานวนเงินที่ได้ใช้ให้มีประสิทธิภาพ 

๒.  มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาด้านบุคลากร เทคโนโลยี เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือให้การดําเนินงานในด้านต่างๆ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
นวัตกรรม/good practice  - 
 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง  

๑. มีระบบและกลไกในการจัดการประกันคุณภาพท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
๒.  ผู้บริหารเห็นความสําคัญ และให้การสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ 
๓.  บุคลากรภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานร่วมกันเป็นเครือข่ายในการจัดการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๔.  มีบุคลากร/คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพคณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างชัดเจน 
๕.  มีการประชุมบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะอย่างต่อเนื่อง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง  

๑. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในคณะฯ  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๘๒ 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
๓. ปรับปรุงแนวปฏิบัติ โดยประเมินผลการดําเนินการ และปรับแผนเป็นระยะ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน แต่การดําเนินงานตามระบบยังไม่ครบถ้วน  
ขาดการกํากับติดตาม และนําผลการประเมินไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุง 
 ๒.  การให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต ยังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  

๑.  ควรมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในให้ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
๒.  สร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาให้งานประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง

ของการปฏิบัติงานปกต ิ
๓.  ควรจัดให้มีระบบการวางและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
๔.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือความครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลในการจัดทํา SAR และ

สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจ 
๕.  ควรจัดระบบการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นิสิต และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

นวัตกรรม/good practice  -



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๑๖๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒  

(๑ มิถุนายน ๒๕๕๑-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒) 
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๑๖๔ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 

คณะนิติศาสตร ์

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๑๖๕ 

 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

วันที่ประเมิน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 

คณะ นิติศาสตร์ 

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สถานที ่ ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร์ 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดิ์มน  นครินทร์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อาจารย์นพดล  สุธาพาณิชย์   ประธานกรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูลีรัตน์  คงเรือง   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์  กรรมการ 
นางนฤมล  ขนอม    กรรมการ 
นายสถาพร  พันธุ์ประดิษฐ์   กรรมการ 
นางสาวจุฑาทิพย์  อินทรัตน์   เลขานุการ 
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๑๖๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 

การประเมินคุณภาพภายในของคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ ในวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๓  ซึ่งประเมินตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ใน ๕  ยุทธศาสตร์ รวม  ๕๙  ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็น
ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่  ๑ จํานวน ๑๗ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จํานวน ๘ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ จํานวน 
๖ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จํานวน ๖ ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ ๖ จํานวน ๒๒ ตัวชี้วัด 

กระบวนการในระหว่างการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมินฯ ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทาง
และวิธีการประเมินคุณภาพภายในแก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ชี้แจง
นโยบายและผลการดําเนินงานของคณะฯ ให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ คณะกรรมการประเมินฯ 
ประเมินคุณภาพของคณะฯ โดยการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์  อาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต และการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับรายงาน
ประเมินตนเองของคณะฯ และนําเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะฯ ด้วยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีได้ดําเนินการตามความเป็นจริงในรูปแบบ
ของกัลยาณมิตร เพื่อเป็นการยืนยันผลของการประเมินตนเองของคณะนิติศาสตร์  คณะกรรมการประเมินฯ 
เชื่อมั่นว่าผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ทั้งน้ี เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีคณะนิติศาสตร์  ได้กําหนดไว้ ในการนี้
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๑๖๗ 

ต้องขอบคุณ ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประเมินเป็นอย่าง
ดียิ่ง 

 
 
 
 

 อาจารย์นพดล  สุธาพาณิชย์ 
 ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คํานํา 
บทสรุป (Executive Summary)        ๑ 
สรุปข้อมูลพ้ืนฐาน         ๔ 
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน       ๑๒ 
กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน        ๑๒ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน        ๑๓ 
สรุปผลการประเมินรายยุทธศาสตร์       ๑๔ 
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวม        ๑๘ 
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๑๖๘ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ        ๑๙ 
 
ภาคผนวก 

- สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- บันทึกภาคสนาม (ถ้ามี) 

- รายละเอียดผลการดําเนินงานและผลการประเมินรายตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป (Executive Summary) 

เมื่อปีพุทธศักราช  ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะ
นิติศาสตร์ตามคําสั่งที่ ๗๗๒/๒๕๔๗  ลงวันที่ ๓  มิถุนายน  ๒๕๔๗  โดยมี รศ.ดร.สมคิด   เลิศไพฑูรย์   
เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตลอดจนจัดทําหลักสูตร เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต  ๑ หลักสูตรคือ 
สาขานิติศาสตร์ แผนการเรียน หลักสูตร ๔ ปี  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
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๑๖๙ 

เทียบเท่า และแผนการเรียน ๓ ปี  สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขามาแล้ว และ
ต้องการเรียนเพิ่มเติมในสาขานิติศาสตร์ เป็นปริญญาใบที่สอง   

สภามหาวิทยาลัยทักษิณมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในเมื่อวันที่                 
๒๕ กันยายน ๒๕๔๗ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์ เป็นผู้รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ใช้ห้อง ๗๓๕ อาคาร ๗ สํานักงานอธิการบดี เป็นที่ทํา
การชั่วคราวของคณะ และใช้ห้อง ๗๔๔ สําหรับจัดการเรียนการสอน 

คณะนิติศาสตร์กําหนดปรัชญาไว้ว่า “ นิติ เป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม   นํายุติธรรมสู่สั งคม                 
” มีวิสัยทัศน์คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทางนิติศาสตร์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความชํานาญ
ในทางกฎหมาย อันจะนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม การเมืองภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีหลักสูตร
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๑ จํานวน ๑ หลักสูตร คือนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งประกอบด้วย                     
๓ แผนการเรียน คือ  ๑) นิติศาสตรบัณฑิตภาคปกติ (๔ปี)  ๒) นิติศาสตรบัณฑิต  ภาคสมทบ (๔ปี)                    
๓) นิติศาสตรบัณฑิต (๓ปี) 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรประจําคณะฯรวมทั้งสิ้น ๑๘ คน เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๑ คน ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ๓ คน และลูกจ้าง จ้างเหมาบริการ จํานวน ๒ คน 
จําแนกเป็นสายวิชาการ ๑๑ คน สายสนับสนุน ๗ คน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน ระดับ
ปริญญาโท ๙ คน ปริญญาตรี ๘ คน คิดเป็นสัดส่วนตามวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญา
ตรีเท่ากับ ๑ : ๙ : ๘  และคิดสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อบุคลากรสายวิชาการเท่ากับ ๑ : ๑.๖ 
สําหรับสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ วุฒิปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๖๓ วุฒิปริญญาเอกคิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ ของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาทั้งหมด และมีนิสิตรวม
ทั้งสิ้น ๑,๒๗๓ คน โดยแยกเป็นนิสิตภาคปกติ จํานวน ๑,๐๑๕ คน นิสิตภาคสมทบจํานวน ๒๕๘ คน 
อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  จํานวนทั้งสิ้น ๑๐,๓๗๙,๐๐๐ บาท                   
เป็นงบประมาณเงินแผ่นดิน  ๙,๒๐๐,๓๐๐ บาท งบประมาณเงินรายได้ ๑,๑๗๘,๗๐๐ บาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒  คณะนิติศาสตร์ได้ย้ายที่ทําการคณะและห้องเรียนนิสิตคณะ
นิติศาสตร์ มายังอาคาร ๑๖ บริเวณวงเวียนด้านหน้าของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสงขลา 

 



ปรัชญา 
 นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นํายุติธรรมสู่สังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใต้หลักธรรมา บูรณาการองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาสู่สากล 
  เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใต้หลักธรรมา  =  Core Purpose 
  บูรณาการองค์ความรู้    =  Core Value 
  มุ่งพัฒนาสู่สากล     =  Visionnary  Goal 
พันธกิจ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ เพื่อจรรโลงความยุติธรรมสู่สังคม 
 ๒.  สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันนําไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 ๓.  เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานอื่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม 
 ๔.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๑๗๑ 

 
 
 
 

 
๒. สรุปผลการประเมิน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

คะแนน ผล
ประเมิน 

คะแนน ผล
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย        
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ให้โอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิต
บัณฑิตที่สามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

๓.๘๒ ดี ๓.๐๔ พอใช้ ๓.๔๕ พอใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่
มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ     

๑.๑๔ 
ต้อง

ปรับปรุง 
๓.๑๓ พอใช้ ๒.๕๐ 

ควร
ปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ให้การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทุน
ทางสังคม  แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน 

๓.๑๔ พอใช้ ๓.๓๓ พอใช้ ๓.๑๗ พอใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม    

๑.๔๐ 
ต้อง

ปรับปรุง 
๓.๐๐ พอใช้ ๑.๕๐ 

ต้อง
ปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

๓.๗๙ ดี ๓.๗๗ ดี ๓.๑๘ พอใช้ 

ค่าเฉลี่ย ๒.๖๖ พอใช้ ๓.๒๕ พอใช้ ๒.๙๙ พอใช้ 
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๑๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ชื่อหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ 

๒. ที่ตั้ง  เลขที่ ๑๔๐ หมู่ ๔  ถนน กาญจนวานิช ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง  
  จังหวัดสงขลา 

๓. ประวัติความเป็นมา 
 ในสังคมปัจจุบัน กฎหมายมีความจําเป็นที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  การดําเนิน
ธุรกิจทุกสาขาอาชีพ  ตลอดจนชีวิตประจําวันของทุกคน  ประกอบจากการรวบรวมข้อมูลการศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ในสถาบันการศึกษาภาครัฐส่วนกลาง  (กรุงเทพมหานคร) พบว่านิสิต  
นักศึกษา  ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาในจังหวัดทางภาคใต้ คิดเป็นอัตราส่ วนที่ค่อนข้างสูง  จึงทําให้เห็นว่า  
กฎหมายเป็นที่นิยมของคนภาคใต้  ทั้งนี้นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  
มีผลบังคับใช้และผลจากการปฏิรูประบบราชการในกระบวนการยุติธรรม  ทําให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ราชการ  และองค์กรอิสระด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น  ส่งผลให้เกิดความต้องการบุคลากรทางด้านกฎหมายสูงขึ้น
ตามไปด้วย  ยกตัวอย่างเช่น  ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  ศาลยุติธรรม  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  เป็นต้น  รวมถึงบุคลากรสายอาจารย์ทางด้านกฎหมาย                  
ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอีกหลายสถาบันได้เล็งเห็นความสําคัญ  และริเริ่มจัดตั้งคณะนิติศาสตร์  
ประกอบกับอัตราค่าตอบแทนทางวิชาชีพที่ค่อนข้างสูง  เช่น ผู้พิพากษา  ตุลาการ  อัยการ   พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ  จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้บุคลากรในภาครัฐและเอกชนสนใจและมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนสายงานไปสู่วิชาชีพดังกล่าว  และเมื่อพิจารณาแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทักษิณ  จังหวัดสงขลา
แล้ว  ยังพบว่าเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานราชการในกระบวนการยุติธรรมหลายแห่ง อันได้แก่  ศาลจังหวัด
สงขลา  ศาลปกครองสงขลา  สํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา  เป็นต้น  อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสํานักงาน
อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๙ สํานักงานอธิบดีอัยการเขต ๙ สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๙ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่ง
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๑๗๓ 

เรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติให้แก่นิสิต  โดยการศึกษาดูงานและ
ฝึกงานในหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นได้อีกด้วย  
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐ  ซึ่งมีหน้าที่ให้การบริการด้าน
การศึกษาและบริการด้านสังคม  ได้ตระหนักถึงภารกิจนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  ชิตพงศ์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์  ตามคําสั่ง
ที่ ๗๗๒/๒๕๔๗  ลงวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๔๗  ดังรายชื่อต่อไปนี้  

รศ.ดร สมคิด  เลิศไพฑูรย์                            ประธานกรรมการ 
                 ดร.สมศักดิ์  โชคนุกูล (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)    กรรมการ 
                 ผศ.ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ์                                     กรรมการ 
                 ผศ.ภิญโญ  ตันพิทยคุปต์                                         กรรมการ 
                 นายอภิชาติ  เทพหนู      กรรมการ 
                 นายสัตยา  อรุณธารี                                                กรรมการ 
                 นายศรุต  จุ๋ยมณี                กรรมการ และเลขานุการ 
 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่จัดทําหลักสูตรและจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ โดยได้จัดทําหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (แผนการเรียน ๔ ปี)  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการรับสมัครและเปิดสอนในภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา  
๒๕๔๘  และได้จัดทําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (แผนการเรียน ๓ ปี) สําหรับ ผู้ที่
สําเร็จปริญญาตรีทุกสาขา (ปริญญาตรีใบที่สอง) ซึ่งจะรับสมัครและเปิดทําการสอนในภาคเรียนปลาย           
ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โดยสอนนอกเวลาราชการ ในวันศุกร์ เวลา๑๗.๐๐-๒๐.๐๐ น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 
เวลา๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
 ต่อมา สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายใน เมื่อวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๔๗ ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๕/๒๕๔๗ คณะนิติศาสตร์ จึงถือว่าวันที่ ๒๕ กันยายน  
๒๕๔๗ เป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ เป็นผู้รักษาการ
คณบดีคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ได้ใช้ห้อง ๗๔๖-๗๔๗ ชั้น ๔ อาคาร ๗ (อาคารสํานักงานอธิการบดี) จัดเป็นที่ทํา
การชั่วคราวของคณะ และใช้ห้อง ๗๔๔ สําหรับจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสังกัดคณะนิติศาสตร์   
 
ปรัชญา   วิสัยทัศน์   พันธกิจ 
 
ปรัชญา 
 นิติเป็นเลิศ เทิดคุณธรรม นํายุติธรรมสู่สังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใต้หลักธรรมา บูรณาการองค์ความรู้ มุ่งพัฒนาสู่สากล 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๑๗๔ 

  เป็นเลิศทางกฎหมาย  ภายใต้หลักธรรมา  =  Core Purpose 
  บูรณาการองค์ความรู้    =  Core Value 
  มุ่งพัฒนาสู่สากล     =  Visionnary Goal 
 
พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้สู่สากลและเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ เพื่อจรรโลงความยุติธรรมสู่สังคม 

๒. สร้างสรรค์ผลงานวิจัย อันนําไปสู่การแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน 
๓. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านกฎหมาย และเชื่อมโยงเครือข่ ายกับชุมชน ตลอดจน

หน่วยงานอื่นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายแก่สังคม 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน ดํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและชาติ 
 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่รับผิดชอบ   
 ภารกิจ 
 คณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง  ๔  ด้าน กล่าวคือ 

๑. ด้านการผลิตบัณฑิต 
๒. ด้านการวิจัย 
๓. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
๔. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  
 

ข้อมูลบุคลากร 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๒  คณะนิติศาสตร์  มีบุคลากรประจํารวมทั้งสิ้น  ๑๘  คน  เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย  จํานวน  ๑๓  คน ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  ๓ คน และลูกจ้างเหมาบริการ จํานวน  ๒ คน 
จําแนกเป็นสายวิชาการ  ๑๑ คน สายสนับสนุน  ๗ คน  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ๑  คน  ระดับ
ปริญญาโท ๙  คน  ปริญญาตรี ๘  คน คิดเป็นสัดส่วนตามวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก : ปริญญาโท : 
ปริญญาตรี  เท่ากับ ๑ : ๙ : ๘  (ดังตารางที่ ๒) และคิดสัดส่วนบุคลากรสายสนับสนุนต่อบุคลากร สาย
วิชาการเท่ากับ ๑ : ๑.๖ 
ตารางท่ี 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 

        หน่วยนับ : คน 
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย รวม 

(A) + (B) สายวิชาการ (A) สายสนับสนุน (B) 
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๑๗๕ 

๑๑ ๗ ๑๘ 
หมายเหตุ  

จํานวนบุคลากรประจํา ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒  
 
ตารางท่ี ๒  จํานวนบุคลากรจําแนกตามตําแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

         หน่วยนับ : คน 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา 
ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี โท และ 

น.บ.ท. 
รวม โท ตรี รวม 

- - - ๑๑ ๑๑ ๑ ๓ ๓ ๔ ๑๑ ๒ ๕ ๗ 
หมายเหตุ  

จํานวนบุคลากรประจํา ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๒๒  
 

ตารางท่ี 3   จํานวนอัตรากําลังแยกประเภทบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

พนักงานมหาวิทยาลัย ๑๑ ๑ ๑๓ 
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย (ลูกจ้างชั่วคราว) - ๓ ๓ 
จ้างเหมาบริการ - ๒ ๒ 

รวม ๗ ๗ ๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลนิสิต 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๒ คณะนิติศาสตร์ มีจํานวนนิสิตรวมทั้งสิ้น   ๑,๒๗๓  คนโดยแยกเป็นนิสิตภาค
ปกติจํานวน  ๑,๐๑๕คน  นิสติภาคสมทบจํานวน  ๒๐๙  คน  นิสิตภาคบัณฑิตจํานวน  ๔๙  คน 
ตารางท่ี ๔ จํานวนนิสิตคณะนิติศาสตร์  จําแนกตามเพศและประเภทหลักสูตร 

หลักสูตร/สาขาวิชา เพศชาย เพศหญิง รวม 
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. (๔ปี) ภาคปกติ    

หมายเหตุ  
จํานวนบุคลากรประจํา ณ วันที่ ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๒ 
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๑๗๖ 

  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
รหัสนิสิต  ๕๒ 
รหัสนิสิต  ๕๑ 
รหัสนิสิต  ๕๐ 
รหัสนิสิต  ๔๙ 
รหัสนิสิต  ๔๘ 
รวม 

 
๑๑๐ 
๑๑๑ 
๙๐ 
๙๐ 
๖ 

๔๐๗ 

 
๑๙๙ 
๑๔๕ 
๑๔๕ 
๑๑๗ 

๒ 
๖๐๘ 

 
๓๐๙ 
๒๕๖ 
๒๓๕ 
๒๐๗ 

๘ 
๑,๐๑๕ 

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. (๓ปี) ภาคบัณฑิต 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
รหัสนิสิต  ๕๒ 
รหัสนิสิต  ๕๑ 
รหัสนิสิต  ๕๐ 
รหัสนิสิต  ๔๙ 
รหัสนิสิต  ๔๙,๔๘ 
รวม 

 
 

๑๓ 
๔ 
๘ 
๓ 

๒๙ 
๕๗ 

 
 

๑๑ 
๔ 
๑ 
๕ 

๒๑ 
๔๒ 

 
 

๒๔ 
๘ 
๙ 
๘ 

๔๙ 
๙๘ 

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต น.บ. (๔ปี) ภาคสมทบ 
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
รหัสนิสิต  ๕๒ 
รหัสนิสิต  ๕๑ 
รหัสนิสิต  ๕๐ 
รหัสนิสิต  ๔๙ 
รหัสนิสิต  ๔๙ 
รวม 

 
 

๕๖ 
๔๐ 
๒๑ 
๒๘ 

๑๔๕ 

 
 

31 
13 
9 
11 
64 

 
 

87 
53 
30 
39 
209 

รวมทั้งสิ้น ๕๘๐ ๖๙๓ ๑,๒๗๓ 
หมายเหตุ  : ข้อมูลงานทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา   ณ  วันที่  ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๒ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรัชญา  รู้ลึกเรื่องกฎหมาย ใช้ผดุงความยุติธรรม  
 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะต่อไปนี้  

๑. มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเข้าใจบริบทของสังคม  
๒. มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมายเพ่ือผดุงความยุติธรรม  
๓. มีความความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าและเพ่ิมพูนทักษะจําเป็นที่ทันสมัย  
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๑๗๗ 

โครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ นิติศาสตร์ (๕๒)  เป็นแผนการเรียน ๔ ปี จํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรดังนี้  
 

๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   หน่วยกิตต่ําสุด    ๓๐ หน่วยกิต  
๑.๑   ศึกษาท่ัวไปบังคับ   หน่วยกิตต่ําสุด    ๒๑ หน่วยกิต 
๑.๑.๑   กลุ่มภาษา   หน่วยกิตต่ําสุด    ๙ หน่วยกิต  
๑.๑.๒ กลุม่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ําสุด    ๖ หน่วยกิต 
๑.๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกิตต่ําสุด    ๖ หน่วยกิต  
๑.๒ ศึกษาท่ัวไปที่หลักสูตรกําหนด หน่วยกิตต่ําสุด     ๙ หน่วยกิต 
๑.๒.๑ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หน่วยกิตต่ําสุด    ๔ หน่วยกิต  
๑.๒.๒ กลุ่มภาษา   หน่วยกิตต่ําสุด    ๓ หน่วยกิต  
๑.๒.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์&เทคโนโลย ี หน่วยกิตต่ําสุด    ๒ หน่วยกิต 
  
๒ หมวดวิชาเฉพาะ   หน่วยกิตต่ําสุด    ๑๑๑ หน่วยกิต  
๒.๑    กลุ่มพ้ืนฐานเฉพาะด้าน  หน่วยกิตต่ําสุด    ๘ หน่วยกิต  
๒.๒    กลุ่มวชิาเอก   หน่วยกิตต่ําสุด    ๑๐๓ หน่วยกิต 
๒.๒.๑ วิชาเอกบังคับ   หน่วยกิตต่ําสุด  ๙๑ หน่วยกิต  
๒.๒.๒ วิชาเอกเลือก   หน่วยกิตต่ําสุด    ๑๒ หน่วยกิต 
 

 



๑. งบประมาณ 

ประเภท 
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๐ งบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๑ งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

เงิน
แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม เงินแผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

A.งบบุคลากร (รวม) 
๑.เงินเดือน 
๒.ค่าจ้าง
ประจํา 
๓.ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

  
 

๑๑๑,๘๔๐.๐๐ 

 
 

๑๑๑,๘๔๐.๐๐ 

 
 

 

 
๓๐๖,๙๖๐.๐๐ 

 

 
๓๐๖,๙๖๐.๐๐ 

  

 
๓๐๖,๙๖๐.๐๐ 

 

 
๓๐๖,๙๖๐.๐๐ 

B.งบด าเนินการ (รวม) 
๑.
ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ 
๒.ค่า
สาธารณูปโภค 

 
 

 
๒,๘๙๘,๘๑๕.๐๐ 

๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๒,๘๙๘,๘๑๕.๐๐ 

๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๑๘๓,๗๐๐.๐๐ 

๑๑๖,๐๐๐.๐๐ 

 
๓,๗๐๐,๑๒๐.๐๐ 

๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๓,๗๐๐,๑๒๐.๐๐ 

๘,๐๐๐.๐๐ 

 
๑,๑๓๓,๗๐๐.๐๐ 

 
๓,๓๖๖,๓๖๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๔,๕๐๐,๐๖๐.๐๐ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ 

C.งบลงทุน (รวม) 
๑.ครุภัณฑ์ 
๒.ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 

       ๒,๗๑๙,๗๐๐.๐๐ 
 

๒,๗๑๙,๗๐๐.๐๐ 
 

งบเงินอุดหนุน  ๑๑๖,๘๐๐.๐๐ ๑๑๖,๘๐๐.๐๐  ๓๐,๒๐๐.๐๐ ๓๐,๒๐๐.๐๐ ๔๕,๐๐๐  ๔๕,๐๐๐ 
งบรายจ่ายอ่ืน  ๘๙๙,๔๔๕.๐๐ ๘๙๙,๔๔๕.๐๐  ๒,๖๗๐,๐๒๐.๐๐ ๒,๖๗๐,๐๒๐.๐๐  ๒,๗๘๗,๒๘๐.๐๐ ๒,๗๘๗,๒๘๐.๐๐ 
รับโอนจากกอง  ๓๙๘,๔๑๔.๐๐ ๓๙๘,๔๑๔.๐๐  ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐    
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แผนงาน
เพิ่มเติม 

  

รวม  ๔,๔๓๓,๓๑๔.๐๐ ๔,๔๓๓,๓๑๔.๐๐ ๑,๒๙๙,๗๐๐.๐๐ ๖,๗๕๕,๓๐๐.๐๐ ๖,๗๕๕,๓๐๐.๐๐ ๑,๑๗๘,๗๐๐.๐๐ ๙,๒๐๐,๓๐๐.๐๐ ๑๐,๓๗๙,๐๐๐.๐๐ 

 



๒. ทรัพยากร 
 อาคารสถานที่ 
  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเรียนการสอนหลักสูตร น.บ. (นิติศาสตร
บัณฑิต) มีอาคารเรียน จํานวน  ๑  อาคาร คือ  อาคาร ๑๖  เป็นอาคาร ๓ ชั้น ประกอบด้วย 
 

ประเภท ลักษณะการใช้งาน จ านวน 
ห้องเรียน 
- LW ๒๐๑ 
- LW ๒๐๒ 
- LW ๒๐๓ 

ใช้สําหรับบรรยายการเรียนการสอน 
ความจุ ๖๐ ที่นั่ง 
ความจุ ๒๕๐ ที่นั่ง 
ความจุ ๑๕๐ ที่นั่ง 

๓ ห้อง 

ห้องประชุม ศ.ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ใช้สําหรับประชุม  ความจุ ๕๐ ที่นั่ง ๑ ห้อง 
ห้องรับรอง ใช้สําหรับรับรองแขกพิเศษ ๑ ห้อง 
ห้องสํานักงานเลขานุการคณะฯ ใช้เป็นสํานักงานบุคลากรสายสนับสนุน

และติดต่อประสานงาน 
๑ ห้อง 

ห้องคณบดี ใช้สําหรับคณบดี ๑ ห้อง 
ห้องพักอาจารย์ ใช้สําหรับบุคลากรสายวิชาการ ๒ ห้อง 
  

๓. อื่น ๆ 
 โครงสร้างองค์กร  และโครงสร้างการบริหารงาน 
 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มีสํานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์เป็นหน่วยงานกลางใน
การดําเนินการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  การบริหารงบประมาณและประสานการดําเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีคณบดี  รองคณบดีทําหน้าที่บริหารงานภายใน
คณะฯภายใต้การกํากับของคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์  และการประเมินจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 
๑. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะนิติศาสตร์ตามระบบและกลไกที่คณะนิติศาสตร์

กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า
เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 
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๒. ให้คณะนิติศาสตร์ทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

๓. ให้คณะนิติศาสตร์ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการการ
ดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของคณะนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน 
 

เวลา กิจกรรม 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. พบผู้บริหารและบุคลากร  

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์  
บุคลากร) 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ (ภาคสนาม)  

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ศึกษาเอกสาร  

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. อ่ืน ๆ  

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐น. รายงานผลการประเมินด้วยวาจา  
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมิน 
ของคณะกรรมการ 

คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย      
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ให้โอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิต
บัณฑิตที่สามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน เสริมสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

๓.๐๔ พอใช้ ๓.๔๕ พอใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่
มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ     

๓.๑๓ พอใช้ ๒.๕๐ ควรปรับปรุง 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ให้การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนา
ทุนทางสังคม  แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน 

๓.๓๓ พอใช้ ๓.๑๗ พอใช้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  สร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม    

๓.๐๐ พอใช้ ๑.๕๐ ต้องปรับปรุง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

๓.๗๗ ดี ๓.๑๘ พอใช้ 

ค่าเฉลี่ย ๓.๒๕ พอใช้ ๒.๙๙ พอใช้ 

 
สรุปผลการประเมินรายยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้โอกาสทางการศึกษาและมุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน  เสริมสร้างการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

จุดแข็ง 
๑. เป็นสาขาวิชาได้รับความนิยม มีผู้สนใจศึกษาจํานวนมาก 
๒. หลักสูตรได้มาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์ 
๓. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีเจตคติที่ดีต่อคณะ 
๔. ผู้สอนมีความเข้าใจในการสอนเป็นอย่างดี มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
๕. มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต 
๖. ผลผลิตมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น หลักสูตรที่เน้นเฉพาะสาขา 
๒. ส่งเสริมให้ผู้สอนได้พัฒนาเทคนิคการสอน โดยจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงให้อาจารย์ใหม่ 
๓. ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 
๔. ควรเปิดรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 
๕. ควรส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันเชิงวิชาการของนิสิตอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถพิเศษแก่นิสิต เช่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ

ภาษาต่างประเทศ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตยังอยู่ในระดับต่ํา 
๒. อัตราการมีงานทําและได้งานทําตรงตามสาขาตํ่า 
๓. ห้องเรียนไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม 
๔. บุคลากรสายวิชาการมีน้อย 
๕. คุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ต่ํา 
๖. อัตราการออกกลางคันของนิสิตสูง 
๗. ยังไม่มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. จัดโครงการพัฒนานิสิต เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถพิเศษให้แก่นิสิต เทคนิคการหางานทํา 

และกิจกรรมแนะนําแหล่งงาน 
๒. จัดทําแผนการใช้ทรัพยากรของคณะ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยเร่งหาอัตราเพ่ิม 
๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม ด้านการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
๔. ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อผู้เรียน เช่น ระบบติว ระบบ TA 
๕. ควรมีระบบสหกิจศึกษา 
๖. ควรจัดให้นิสิตปี 4ทํา Senior Project เพ่ือกระตุ้นตัวชี้วัดที่ 1.2 
๗. ส่งเสริมให้มีการทําวิจัยในชั้นเรียน และนําไปใช้ในการเรียนการสอน 

 
นวัตกรรม (ถ้ามี)  - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
จุดแข็ง 
๑. มีปัจจัยหลากหลายในการทําวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการด้านกฎหมาย 
๒. บุคลากรมีความสามารถและประสบการณ์ที่มีโอกาสที่จะทําวิจัยร่วมกันภายในสถาบันและ

ภายนอกสถาบันได้ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
๑. จากการที่คณะมีนโยบายและโครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย ควร

จะมีการดําเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

15 
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๒. ควรจัดให้มีพ่ีเลี้ยงดูแลเค้าโครงการวิจัยในลักษณะของวิจัยเชิงบูรณาการที่นํากฎหมายไปสู่ชุมชน 
หรือหน่วยงาน สถาบันอื่น เพ่ือจะได้มีโอกาสในการรับทุนวิจัยมากข้ึน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผลักดันให้อาจารย์ในคณะมีงานวิจัยอย่างทั่วถึง 
๒. การจัดการความรู้จากงานวิจัย หรือการขอทุนวิจัย 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
๑. จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการขอทุนวิจัยและการทําวิจัยเชิงบูรณาการ 
๒. จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยใช้ความร่วมมือกับบุคลากรจากคณะต่าง ๆ / 

หน่วยงานอื่น 
 

นวัตกรรม (ถ้ามี)  - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ให้การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทุนทางสังคม แก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 จุดแข็ง 
  มีลักษณะวิชาที่สามารถใช้ในการบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 

 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  จัดโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การจัดเก็บเอกสาร / ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. วิธีการเขียนผลการดําเนินงานแต่ละตัวชี้วัดควรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การดําเนินงาน และ 

เอกสารหลักฐาน  
๓. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อโครงการบริการวิชาการควรทําทุกโอกาส 
๔. เอกสาร / หลักฐาน ประกอบการประเมินแต่ละตัวชี้วัดไม่พร้อม 
๕. ต้องจัดทํารายงานผลการจัดโครงการทุกโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  - 
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นวัตกรรม (ถ้ามี) - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมและส่งเสริมกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง - 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง  - 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

กิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีน้อย 
 

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรให้นิสิตเป็นแกนนําในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานิสิตให้ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งด้าน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
นวัตกรรม (ถ้ามี)  - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ (  บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จุดแข็ง 

มีแผนงาน และผู้บริหารที่ทุ่มเทและตั้งใจ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรมีระเบียบที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการของคณะตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว 

 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

ความคล่องตัวในการบริหารในระดับคณะ เช่น การบรรจุพนักงาน การส่งเสริมการทําผลงานทาง
วิชาการของสายวิชาการ โดยใช้เงินของคณะ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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๑. ควรมีระเบียบการดําเนินงานที่ช่วยให้คณะขับเคลื่อน / จัดการภายในได้อย่างคล่องตัวและ
ถูกต้อง 

๒. ควรใช้ subcontract เช่นการเช่าจ้าง การทํางานเป็น Job การใช้กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ การ
ใช้ข้อสอบพัฒนาการเรียน โดยไม่กระทบต่อการจัด Final Exam  

๓. ควรนําระบบ Routine to Research 
 
นวัตกรรม (ถ้ามี)  - 

 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

๑. ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ที่ดีเด่นด้านต่าง ๆ ที่สําคัญ ๒-๓ ผลการดําเนินงานคือ 
 - มีแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงอย่างเพียงพอ เช่น ห้องสมุด  ตํารา และฐานข้อมูลกฎหมาย 

 - โครงการค่ายเยาวชนต้นกล้านิติศาสตร์ มีการจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพ่ือเป็นโครงการ
 อบรมความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับเยาวชนให้สามารถนําความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน 

๒. ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ ที่ต้องการการพัฒนาแก้ไขและปรับปรุง ๒-๓ผลการ
 ดําเนินงาน คือ 

 - จัดระบบให้มีการสนับสนุนการศึกษาต่อ โดยมีแผนการศึกษาที่จัดเจนปัญหาและ
 อุปสรรค ในการดําเนินงานในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ 

 - การเพ่ิมสัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์ประจําเนื่องจากภาระการสอนและการบริ การ
 วิชาการมาก 

๓. ปัญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงานในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ 
๓.๑ การดําเนินงานที่ได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงไปแล้วในปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

 -  มีการส่งเสริมทักษะของอาจารย์ในการไปอบรมเพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
 - การวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 
 - ได้มีการจัดอบรมบริการวิชาการทางด้านกฎหมายให้แก่เยาวชนและได้รับ   ความสนใจเป็น
อย่างดี 
 - ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อจํานวนนิสิตเพ่ิมข้ึน จากปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
 - นโยบายพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ  และสายสนับสนุน /การสนับสนุนการทําผลงาน
ทางวิชาการ  การวิจัย  และการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก 
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๓.๒ การดําเนินงานที่ยังไม่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒ 
 -  การสร้างความเข้มแข็งให้อาจารย์ภายในคณะ  เนื่องจากปัจจุบันมีการพ่ึงพิงอาจารย์พิเศษ
ภายนอก 
 - สัดส่วนงานวิจัยต่ออาจารย์ยังไม่เหมาะสม 
 -  สัดส่วนเจ้าหน้าที่ไม่มีความเหมาะสมกับโครงการบริการวิชาการ 
 -  ทางด้านจํานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมยังไม่ได้มี   การ
ดําเนินการในส่วนนี้ 
 -  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงไว้เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

 
๔. สิ่งที่คณะต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานระดับเหนือข้ึนไป 
 - อัตรากําลังของบุคลากรในสาขาวิชาที่เพียงพอ 

  -  การจัดระบบงานวิจัยและแผนงานในด้านการวิจัย การเสนอขอทุนวิจัยให้กับอาจารย์ 
  - ด้านการจัดโครงการบริการวิชาการคือ งบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือที่จะได้มีการขยาย
โครงการให้มีความเหมาะสมกับจํานวนประชาชนที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 

  -  งบประมาณสนับสนุนในการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องมากว่า นี้
เพ่ือจะได้ตอบสนองความต้องการของนิสิตให้เพียงพอ และเหมาะสม 

  -  การจัดการปฐมนิเทศและพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะการสอนทางสาขานิติศาสตร์ 
. 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  - 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
นิสิต   
๑. มีทัศนคติที่ดีต่อคณะ และมหาวิทยาลัย 
๒. การจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสม เช่น กลุ่มผู้เรียนมากเกินไป อาจารย์ประจําน้อย การ

ประเมินผลการเรียน 
๓. เอกสารและหนังสือประกอบการเรียนมีไม่เพียงพอ 
๔. ระบบการคัดเลือกนิสิตไม่เหมาะสม เน้นปริมาณมากเกินไป 
๕. ควรจัดหลักสูตร / วิชาในหลกัสูตร ให้มีการส่งเสริมความรู้ ความสามารถพิเศษแก่นิสิต เช่น 

คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ 
 
ศิษย์เก่า  - 

 
ผู้ใช้บัณฑิต  - 

 
 อาจารย์   

๑. แนวทางการได้ทุนวิจัยต้องใช้เทคนิคการร่วมมือกับอาจารย์ต่างคณะ 
๒. มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 
๓. กลุ่มผู้เรียนใหญ่เกินไป การสอนโดยเน้นผู้เรียนทําได้ยาก 
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๔. ห้องเรียนไม่เพียงพอ 
๕. ผู้บริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร แต่มีปัญหาในการปฏิบัติให้เกิดผลจริง 

 
  บุคลากร   

๑. มีปัญหาการสื่อสารในองค์กร เช่น การสั่งการแนวดิ่ง 
๒. การดําเนินงานขาดการวางแผน หรือมีการปรับแผนบ่อย 
๓. การขาดแคลนอาจารย์ประจํา ทําให้ต้องจ้างอาจารย์พิเศษ ส่งผลให้ยากต่อการบริหารจัดการ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

ข ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
 

ภาคผนวก ข 
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๑ - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 
  

๒ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

  

๓ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์ 

- 

๔ - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทที่มีคุณลักษณะตามอัต - 
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ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

๕ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ 

- 

๖ - ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

๗ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏใน
ประกาศของ สมศ.  

- 

๘ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI  

- 

๙ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๔ (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 

๑๐ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 

๑๑ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๒ (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 

๑๒ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 

๑๓ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๔ (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๘๙ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๑๔ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 

๑๕ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๒ (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 

๑๖ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่
ตีพิมพ์  

- 

๑๗ จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๑ 
๑๘ - ระดับอนุปริญญา - 
๑๙ - ระดับปริญญาตรี ๑ 
๒๐ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๒๑ - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก - 
๒๒ - ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข - 
๒๓ - ระดบัปริญญาโท ที่มีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน - 
๒๔ - ระดับปริญญาโท แผน ก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก - 
๒๕ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๒๖ - ระดับปริญญาเอก - 
๒๗ - ระดับปริญญาเอก ที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน - 
๒๘ จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด - 
๒๙ - ระดับอนุปริญญา - 
๓๐ - ระดับปริญญาตรี - 
๓๑ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๓๒ - ระดับปริญญาโท - 
๓๓ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๙๐ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๓๔ - ระดับปริญญาเอก - 
๓๕ จํานวนหลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ

ทั้งหมด 
- 

๓๖ - ระดับอนุปริญญา - 
๓๗ - ระดับปริญญาตรี - 
๓๘ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๓๙ - ระดับปริญญาโท - 
๔๐ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๔๑ - ระดับปริญญาเอก - 
๔๒ จํานวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 
๔๓ จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งหมด - 
๔๔ - ระดับอนุปริญญา - 
๔๕ - ระดับปริญญาตรี - 
๔๖ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๔๗ - ระดับปริญญาโท - 
๔๘ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๔๙ - ระดับปริญญาเอก - 
๕๐ จํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนโดยศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและผ่านการ

รับทราบจากสกอ. 
- 

๕๑ - ระดับอนุปริญญา - 
๕๒ - ระดับปริญญาตรี - 
๕๓ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๕๔ - ระดับปริญญาโท - 
๕๕ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๕๖ - ระดับปริญญาเอก - 
๕๗ จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF - 
๕๘ - ระดับอนุปริญญา - 
๕๙ - ระดับปริญญาตรี - 
๖๐ - ระดับ ป.บัณฑิต - 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๙๑ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๖๑ - ระดับปริญญาโท - 
๖๒ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๖๓ - ระดับปริญญาเอก - 
๖๔ จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว

บ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ครบถ้วน 
- 

๖๕ - ระดับอนุปริญญา - 
๖๖ - ระดับปริญญาตรี - 
๖๗ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๖๘ - ระดับปริญญาโท - 
๖๙ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๗๐ - ระดับปริญญาเอก - 
๗๑ จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF ที่มีผลการประเมินตามตัว

บ่งชี้ผลการดําเนินงานฯ ผ่านเกณฑ์ประเมินอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่
กําหนด 

- 

๗๒ - ระดับอนุปริญญา - 
๗๓ - ระดบัปริญญาตรี - 
๗๔ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๗๕ - ระดับปริญญาโท - 
๗๖ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -- 
๗๗ - ระดับปริญญาเอก - 
๗๘ จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับอนุมัติตามกรอบ TQF แต่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ครบถ้วน 
๑ 

๗๙ - ระดับอนุปริญญา - 
๘๐ - ระดับปริญญาตรี ๑ 
๘๑ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๘๒ - ระดับปริญญาโท - 
๘๓ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๘๔ - ระดับปริญญาเอก - 
๘๕ จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพที่มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ - 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๙๒ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของหลักสูตร 

๘๖ - ระดับอนุปริญญา - 
๘๗ - ระดับปริญญาตรี - 
๘๘ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๘๙ - ระดับปริญญาโท - 
๙๐ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๙๑ - ระดับปริญญาเอก  - 
๙๒ จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ๑,๔๔๙ 
๙๓ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับอนุปริญญา - 
๙๔ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี ๑,๔๔๙ 
๙๕ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๙๖ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท - 
๙๗ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) - 
๙๘ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) - 
๙๙ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

๑๐๐ - จํานวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
๑๐๑ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด ๒๑๖ 
๑๐๒ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา ๑๗๕ 
๑๐๓ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา ๒๙ 
๑๐๔ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ ๔๒ 
๑๐๕ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา ๔ 
๑๐๖ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ๑๐๒ 
๑๐๗ เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
๑๔,๙๓๙.๔๘ 

๑๐๘ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด - 
๑๐๙ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด - 
๑๑๐ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น ๒ กรณ)ี 
- 

๑๑๑ - ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตาม - 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๑๙๓ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

๑๑๒ - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

๑๑๓ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบ่งเป็น ๒ กรณ)ี 

- 

๑๑๔ - ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

๑๑๕ -  ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

๑๑๖ จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (แบง่เป็น ๒ กรณ)ี 

- 

๑๑๗ - ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

๑๑๘ - ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

๑๑๙ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด รวมทั้งทีป่ฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ๑๓ 
๑๒๐ จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ ๒ 
๑๒๑ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ๓ 
๑๒๒ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๙ 
๑๒๓ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ๑ 
๑๒๔ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ๑๒ 
๑๒๕ - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี ๓ 
๑๒๖ - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท ๘ 
๑๒๗ - จํานวนอาจารย์ประจํา (ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก ๑ 
๑๒๘ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ 
๑๒๙ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
๑๓๐ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท ๑ 
๑๓๑ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
๑๓๒ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ - 
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๑๙๔ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๑๓๓ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
๑๓๔ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
๑๓๕ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
๑๓๖ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ - 
๑๓๗ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
๑๓๘ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
๑๓๙ - จํานวนอาจารย์ประจําตําแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
๑๔๐ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร ๙๐๙.๖๒ 
๑๔๑ - ระดับอนุปริญญา - 
๑๔๒ - ระดับปริญญาตรี ๙๐๙.๖๒ 
๑๔๓ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๑๔๔ - ระดับปริญญาโท - 
๑๔๕ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๑๔๖ - ระดับปริญญาเอก - 
๑๔๗ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดบริการให้นักศึกษา ๑,๐๙๑  
๑๔๘ จํานวน Notebook และ Mobile Device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียน

การใช้ Wi-Fi กับสถาบัน 
๙,๘๔๘ 

๑๔๙ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา 

- 

๑๕๐ ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย 

- 

๑๕๑ ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น
อ่ืนๆ อาทิ งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 

- 

๑๕๒ ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย
ของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การ
จัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- 
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๑๙๕ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๑๕๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ (เทียบจากค่า ๕ ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 
๔.๒๑ 

๑๕๔ - ระดับอนุปริญญา - 
๑๕๕ - ระดับปริญญาตรี ๔.๒๑ 
๑๕๖ - ระดับ ป.บัณฑิต - 
๑๕๗ - ระดับปริญญาโท - 
๑๕๘ - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
๑๕๙ - ระดับปริญญาเอก  - 
๑๖๐ จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) ที่

ตีพิมพ์ (ปริญญาโท) 
- 

๑๖๑ - จํานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ - 
๑๖๒ - จํานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
- 

๑๖๓ - จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. - 
๑๖๔ จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาโท) - 
๑๖๕ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
- 

๑๖๖ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
๑๖๗ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- 

๑๖๘ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

๑๖๙ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
๑๗๐ -จํานวนรวมของบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ (ปริญญาเอก) - 
๑๗๑ - จํานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ 
๑๗๒ - จํานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 
๑ 

๑๗๓ - จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. ๒ 
๑๗๔ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน - 
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๑๙๖ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
ประกาศของ สมศ.  

๑๗๕ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI  

- 

๑๗๖ จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่ (ปริญญาเอก) - 
๑๗๗ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
- 

๑๗๘ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
๑๗๙ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ 
- 

๑๘๐ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน 

- 

๑๘๑ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 
๑๘๒ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฎอยู่ใน

ประกาศของ สมศ.  
- 

๑๘๓ - (สมศ.)จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ฐานข้อมูลสากล ISI  

- 

๑๘๔ - จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๔ (Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

- 

๑๘๕ - จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ (Q3) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  
 

- 

๑๘๖ - จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๒ (Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

- 

๑๘๗ - จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้น
ถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ (Q1) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์  

- 
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๑๙๗ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๑๘๘ - บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ๔ 
๑๘๙ - บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ - 
๑๙๐ จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ - 
๑๙๑ จํานวนนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาต่อ - 
๑๙๒ จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
๑๓ 

๑๙๓ จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย ๑๓ 
๑๙๔ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน ๒๕๐,๐๐๐ 
๑๙๕ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
๑๙๖ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
๑๙๗ - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๒๕๐,๐๐๐ 
๑๙๘ จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน ๓๐๐,๐๐๐ 
๑๙๙ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
๒๐๐ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
๒๐๑ - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๐๐,๐๐๐ 
๒๐๒ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) ๘ 
๒๐๓ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
๒๐๔ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
๒๐๕ - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๘ 
๒๐๖ จํานวนนักวิจัยประจําทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) - 
๒๐๗ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
๒๐๘ - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
๒๐๙ - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 
๒๑๐ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการยื่นการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
- 

๒๑๑ จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (อาจารย์ประจําและ
นักวิจัย รวมลาศึกษาต่อ) 

๑ 

๒๑๒ - จํานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๑ 
๒๑๓ - จํานวนการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ - 
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ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI 

๒๑๔ - จํานวนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฎในประกาศของ สมศ. - 
๒๑๕ จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (อาจารย์ประจํา

และนักวิจัย รวมลาศึกษาต่อ) 
- 

๒๑๖ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด - 
๒๑๗ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
๒๑๘ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
- 

๒๑๙ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
๒๒๐ - จํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ - 
๒๒๑ จํานวนรวมของผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์  ๑ 
๒๒๒ จํานวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  - 
๒๒๓ จํานวนรวมของผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ๔ 
๒๒๔ - ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ 
๒๒๕ - ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

๑ 

๒๒๖ จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ๖ 
๒๒๗ จํานวนโครงการกิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ

สอน 
๖ 

๒๒๘ จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนาการวิจัย - 
๒๒๙ จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กับการเรียนการสอนและการวิจัย - 
๒๓๐ จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลสู่การปรับปรุงรายวิชา - 
๒๓๑ จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลสู่การเปิดรายวิชาใหม่ - 
๒๓๒ จํานวนโครงการบริการทางวิชาการท่ีใช้กับการขยายผลที่ใช้กับการต่อยอดสู่หนังสือ

หรือตํารา 
- 

๒๓๓ จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 
๒๓๔ คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)  ๔.๒๖ 
๒๓๕ คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนน ๔.๘๕๖ 
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๑๙๙ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
เต็ม ๕)  

๒๓๖ จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาต่างประเทศทั้งหมด - 
๒๓๗ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเกาหลี - 
๒๓๘ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเขมร - 
๒๓๙ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาจีนกลาง - 
๒๔๐ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาญี่ปุ่น - 
๒๔๑ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาทมิฬ - 
๒๔๒ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาพม่า - 
๒๔๓ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาฟิลิปิโน - 
๒๔๔ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามลายู - 
๒๔๕ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษามาเลย์ - 
๒๔๖ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาลาว - 
๒๔๗ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาเวียดนาม - 
๒๔๘ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอังกฤษ - 
๒๔๙ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาอินโดนีเซีย - 
๒๕๐ - จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบภาษาตามกฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ - 
๒๕๑ จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาต่างประเทศที่กําหนดทั้งหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของ
คะแนนเต็ม) 

- 

๒๕๒ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เกาหลีที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๕๓ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาเขมร
ที่กําหนด(ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๕๔ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน
กลางที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๕๕ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาญี่ปุ่นที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๕๖ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาทมิฬ
ที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 
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๒๐๐ 

ที ่ Common Data Set ค่า CDS 
๒๕๗ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาพม่า

ที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 
- 

๒๕๘ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาฟิลิปิ
โนที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๕๙ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มาเลย์ที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๖๐ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
มลายูที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๖๑ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาลาว
ที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๖๒ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
เวียดนามที่กําหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๖๓ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๖๔ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
อินโดนีเซียที่กําหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 

๒๖๕ - จํานวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาตาม
กฎหมายที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม) 

- 
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 นางสาวอัชราวดี   ชูถนอม   ผู้ทํางาน 
 นางชาโลมา   กองสวัสดิ์  ผู้ทํางานและเลขานุการ 
 นางสาวดุสิดา   แก้วสมบูรณ์  ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวชุติมน   นวลปาน  ผู้ทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จ    บัญชีรายการเอกสารหลักฐาน 
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๒๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑.๑-๑ แผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา๒๕๕๓-๒๕๕๖ 
๑.๑-๒ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
๑.๑-๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๕ ปี 
๑.๑-๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒ 
๑.๑-๕ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๑๙ มีนาคม 

๒๕๕๒ 
๑.๑-๖ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์คณะนิติศาสตร์ 
๑.๑-๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑.๑-๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑.๑-๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๑.๑-๙ รายงานการประชุมบุคลากรเพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ ประจําปี
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๒๐๘ 

การศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๖  
๑.๑-๑๐ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๑ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 

๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๒ รายงานการประเมินผลแผนกลยุทธ์ตามตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์กับค่าเป้าหมาย 
๑.๑-๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 

มิถุนายน ๒๕๕๓ 
๑.๑-๑๔ แผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๑.๓-๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม 

๒๕๕๔ 
๑.๓-๒ ข้อมูลศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 
๑.๓-๓ ข้อมูลนิสิตได้รับรางวัลประกวดแข่งขันทางกฎหมาย 
๑.๓-๔ ข้อมูลนิสิตได้รับหนังสือเชิดชูเกียรติ 
๑.๓-๕ หนังสือรับรองการเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ของชมรมนักศึกษากฎหมายเพ่ือ

สังคม จังหวัดสงขลา  
๑.๓-๖ ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรด้านเอกลักษณ์หรือจุดเด่น (เป็นสถาบัน

ผลิตครูของสังคม/ผู้นําสังคม) คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๙ จากคะแนนเต็ม ๕  
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๑-๑ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ระบบการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔  

๒.๑-๒ หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๒.๑-๓ แนวปฏิบัติการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๔๐๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม 

๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒.๑-๔ ตารางสรุปการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒.๑-๕ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 
๒.๑-๖ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๕๑/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ สั่ง ณ 
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๒๐๙ 

วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓ 
๒.๑-๗ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๑ 
๒.๒-๑ ตารางสรุปข้อมูลคุณวุฒิ อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๒-๒ สรุปข้อมูลอัตรากําลัง ของฝ่ายบริหารกลาง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๒.๓-๑ ตารางสรุปข้อมูลตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๓-๒ สรุปข้อมูลอัตรากําลัง ของฝ่ายบริหารกลาง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
๒.๓-๓ คําสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร  ชิตวงศ์  
๒.๔-๑ แผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
๒.๔-๒ รายงานประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๓ 
๒.๔-๓ ประกาศรับบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงาน ฯลฯ 
๒.๔-๔ - คําสั่งกําหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรในสายงานสนับสนุนคณะ

นิติศาสตร์   
- สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
- แบบข้อตกลงภาระงานของบุคลกรสายสนับสนุน สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๔-๕ ระเบียบเกี่ยวกับมีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจแก่
บุคลากร ดังนี้ กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยทักษิณ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ 
ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บําเหน็จบํานาญ สวัสดิการที่พักอาศัย ฯลฯ 
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๒๑๐ 

- ประกาศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ 
(ฉบับที่ ๑)  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒  
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายและพัฒนามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายที่พักอาศัย
สําหรับบุคลากร  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การคุ้มครองการทํางาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๕๑ 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทํางาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๒ 

๒.๔-๖ การแจ้งเวียนหนังสือเสนอรายชื่อบุคลากรเพ่ือรับรางวัล 
๒.๔-๗ รายงานการประชุมคณาจารย์/สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
๒.๔-๘ ติดตามผลการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมหรือพัฒนา 
๒.๔-๙ สรุปการจัดการความรู้จากการอบรมหรือพัฒนา 

๒.๔-๑๐ ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๒.๔-๑๑ แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
๒.๔-๑๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
๒.๔-๑๓ คู่มือการดําเนินการทางจรรยาบรรณสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ออก

โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ 
๒.๔-๑๔ มีการสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ไตรมาส ๔)  
๒.๔-๑๕ มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน สมัยสามัญ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๘ 

มิถุนายน ๒๕๕๓  เรื่อง ขออนุมัติเกณฑ์สนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ 

๒.๔-๑๖ หนังสืออนุมัติสนับสนุนการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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๒๑๑ 

หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๒.๖-๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒.๖-๒ ประมวลรายวิชาและแผนการสอนประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๓ หลักฐานการนํานิสิตศึกษาดูงาน 
๒.๖-๔ คู่มือกฎหมายแรงงาน (ฉบับการ์ตูน) 
๒.๖-๕ โครงการนิสิตฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๖ หนังสือส่งตัวนิสิตฝึกงาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๒.๖-๗ งานวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการจัดระบบการจราจรบริเวณมหาวิทยาลัย

ทักษิณ” 
๒.๖-๘ งานวิจัยเรื่อง “ดุลพินิจของพนักงานตํารวจจราจรในการกําหนดค่าปรับตาม พรบ.

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
๒.๖-๙ รายงานการประเมินผลโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๒.๖-๑๐  หลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๒.๖-๑๑  บัญชีรายชื่ออาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
๒.๖-๑๒ ผลการประเมินการสอนของนิสิต  
๒.๖-๑๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยหรือการบริการ

วิชาการสู่การเรียนการสอน 
๒.๖-๑๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๖-๑๕ สรุปการเข้าร่วมโครงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและ/การวิจัยที่จัด

โดยมหาวิทยาลัยหรือคณะอ่ืน 
๒.๖-๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๐ 

เมษายน ๒๕๕๔  
๒.๗-๑ รายงานผลสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
๒.๗-๒ โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒.๗-๒ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน 
๒.๗-๔ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์จากสํานักหอสมุด www.lib.tsu.ac.th/  
๒.๗-๕ หนังสือขออนุญาตไปราชการ : ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ทั ก ษิ ณ  ค รั้ ง ที่  ๒ ๑ ป ร ะ จํ า ปี  ๒ ๕ ๕ ๔ ณ  ห อ ป ร ะ ชุ ม น า น า ช า ติ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๒ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
๒.๗-๖ - โครงการ  “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

กฎหมายของท้องถิ่นใต้” 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๒.๗-๗ - รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔  

๒.๗-๒ - ธรรมนูญว่าด้วยสโมสรนิสิตและชุมนุมนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
๒.๘-๑ ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ข้อกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม

จริยธรรม สําหรับนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ 
เมษายน ๒๕๕๓  

๒.๘-๒ ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สําหรับนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน 
๒๕๕๓  

๒.๙-๑ รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ๒.๙ บัณฑิตได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี (สมศ.๑) โดยฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒.๑๐ รายงานการประเมินผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (ผู้เรียน (บัณฑิต) มีความ
รับผิดชอบ รอบรู้ สู้งาน และมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติ) (สมศ.๑๖.๒) 

 
๒.๑๑ 

รายงานผลการประเมิน คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.๒) 

๓.๑-๑ คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๓  

๓.๑-๒ สรุปผลการแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการนิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
๓.๑-๓ ตารางสรุปโครงการพัฒนานิสิต/ รายงานการดําเนินงานโครงการพัฒนานิสิต ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๓  
๓.๑-๔ ตารางสรุปโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ได้รับสนับสนุนงบประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

จากฝ่ายกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัยทักษิณ  
๓.๑-๕ แผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่

กําหนด  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๓ 

๓.๒-๑ แผนพัฒนานิสิต ของฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
๓.๒-๒ รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ   
๓.๒-๓ รายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓                    

(ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา) 
๓.๒-๔ รายงานผลการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๓.๒-๕ รายงานการประเมินความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพใน

การจัดกิจกรรมของนิสิต  
๓.๒-๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๓.๒-๗ รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ระยะที่ ๒ 
(มิถุนายน-กันยายน ๒๕๕๓)  
 

๔.๑-๑ ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.๒๕๔๗  
๔.๑-๒ ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ  
๔.๑-๓ แนวปฏิบัติการขอยกเลิกโครงการวิจัย 
๔.๑-๔ คู่มือการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ  
๔.๑-๕ ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 
๔.๑-๖ แผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะยาว ๑๕ ป ี

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/
ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf 

๔.๑-๗ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/dev_strategy.asp 

๔.๑-๘ แผนปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 
๔.๑-๙ มติคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ ได้เห็นชอบ

นโยบายให้สนับสนุนและผลักดันงานวิจัยคณะ 
๔.๑-๑๐ บันทึกข้อความแจ้งคณาจารย์ส่งแบบขออนุมัติโครงการวิจัย คณะนิติศาสตร์ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย/ยุทธศาสตร์การวิจัย%20มหาวิทยาลัยทักษิณ%20%2015%20ปี.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/dev_strategy.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๔ 

๔.๑-๑๑ บันทึกขออนุญาตไปราชการ : การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๔๔  

๔.๑-๑๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทําวิจัยทางนิติศาสตร์และวิจัย
ชั้นเรียน  

๔.๑-๑๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยหรือการบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอน  

๔.๑-๑๔ จรรยาบรรณนักวิจัย (ลงเวปไซต์คณะด้วย) 
๔.๑-๑๕ ผลการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะนิติศาสตร์  
๔.๑-๑๖ คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 
๔.๑-๑๗ ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวิจัยทั้งจากเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินภายนอก 
๔.๑-๑๘ เอกสารอนุมัติงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 
๔.๑-๑๙ โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือการและปฏิบัติการกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ และรายงาน

การประชุมจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 
๔.๑-๒๐ มีระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยของบุคลากร 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp 
๔.๑-๒๙ ระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ

จากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

๔.๑-๓๐ ตารางสรุปการบูรณาการจัยกับการเรียนการสอน 
๔.๑-๒๑ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง หลักเกณฑการ

สนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศ
ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf 

๔.๑-๒๒ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ ๒๐ ประจําปี ๒๕๕๓ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp  

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/เอกสารประกาศทุนยุทธศาสตร์/ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์%20ปี%202553.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/proceeding.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๕ 

๔.๑-๒๓ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี 
๒๕๕๔ วันที่ ๖๕-๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ การจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔ และ The 2011th  International Conference on 
Alternative Energy in developing Country and Emerging Economies 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/ 

๔.๑-๒๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse/  

๔.๑-๒๕ การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo’ 2010) 
๔.๑-๒๖ โครงการระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง 
๔.๑-๒๗ รายงานการติดตามประเมินผลการสนับสนุนทุนวิจัย 
๔.๑-๒๘ หลักฐานนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของสถาบัน(สถาบันวิจัย) 
๔.๒-๑ ประกาศทุนสนับสนุนการเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 
๔.๒-๒ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๕๑  เรื่อง พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสําหรับผู้อ่าน
และผู้เขียนบทความวารสารวิชาการนิติศาสตร์  

๔.๒-๓ ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๔.๒-๓) 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๒-๔ วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ วารสารศึกษา 
ศาสตร์  และวารสารสํานักหอสมุด  http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Ejournals/ 

๔.๒-๕ จุลสารทักษิณวิจัย http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/jullasarn.php  
๔.๒-๖ ฐานข้อมูลด้านการวิจัย http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp 
๔.๒-๗ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เรื่อง สิทธิของประชาชนในการจัดการป่า

ชายเลนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔.๒-๘ ประกาศทุนสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Conference2011/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Traincourse/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/Ejournals/
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/jullasarn.php
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/control/index.asp
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/supports_research.asp


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๖ 

๔.๒-๙ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยที่
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัย
ทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf 

๔.๓-๑ แบบสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ “โครงการวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในสาม
จังหวัดชายแดนใต้” ทําสัญญาวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๓-๒ หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย เรื่อง “การตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยศาล
รัฐธรรมนูญ” อนุมัติวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ (อาจารย์ดนัย  ศรีจุฑาธนุฑฑามร) 

๔.๓-๓ หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย” อนุมัติ
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๓-๔ หนังสืออนุมัติโครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดสงขลา” อนุมัติวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ์) 

๔.๔ เอกสารการนําเสนอผลงานการวิจัยเรื่อง “สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดศึกษาทั่วประเทศ ประจําปี ๒๕๕๔ และการประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔  

๔.๖ ตารางสรุปผลงานผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗) ในรอบ ๓ ปี                    
(ปีการศึกษา ๒๕๕๑-๒๕๕๓) พร้อมเอกสารประกอบ 

๔.๗-๑ โครงการวิจัยเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดนใต้” ทําสัญญาวันที่ ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๒ โครงการวิจัย เรื่อง “การตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ” อนุมัติวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ (อาจารย์ดนัย  ศรีจุฑาธนุฑฑามร) 

๔.๗-๓ โครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย” อนุมัติวันที่ ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๔.๗-๔ โครงการวิจัย เรื่อง “การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สงขลา” อนุมัติวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ (ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ)์ 

http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
http://www.pt.tsu.ac.th/rdi/th/manual/สนับสนุน/regis/ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ%20ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf


รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๗ 

๔.๗-๑ รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๒ รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน  
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๓ รายงานการวิจัยเรื่อง กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (อาจารย์กรกฎ  
ทองขะโชค) 

๔.๗-๔ รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๑ รายงานการวิจัยเรื่อง สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๒ รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตเทศบาลตําบลปากพะยูน อ.
ปากพะยูน จ.พัทลุง (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๔.๗-๓ รายงานการวิจัยเรื่อง กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา (อาจารย์กรกฎ  
ทองขะโชค) 

๔.๗-๔ รายงานการวิจัยเรื่อง โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม (อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค) 

๕.๑-๑ ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๕.๑-๒ คณะทํางานด้านการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕.๑-๓ ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย

ทักษิณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕.๑-๔ ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
๕.๑-๕ คู่มือการประเมินโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
๕.๑-๖ ตารางสรุปโครงการบริการวิชาการประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ /รายงานการดําเนินงาน

โครงการ 
๕.๑-๗ แบบติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับ   

การเรียนการสอนและการวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนิสิต  
๕.๒-๑ รายงานผลการสํารวจความต้องการของชุมชนในการให้บริการวิชาการของคณะ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๘ 

นิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๕.๒-๒ หนังสือเชิญวิทยากร บรรยายในโครงการบริการวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
* โครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 
* โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 

๕.๒-๓ รายงานผลการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
(เอกสารหมายเลข ๕.๒-๒)   

๕.๒-๔ นโยบายการให้บริการวิชาการประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เอกสารหมายเลข ๕.๒-๓)   
๗.๒-๓ รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยหรือการ

บริการวิชาการกับการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๗.๒-๓) 
๕.๓ ตารางสรุปการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย/รายงานการดําเนินงานโครงการ 
๕.๔-๑ โครงการคลินิกยุติธรรม 
๕.๔-๒ แบบสรุปการให้บริการ “คลินิกยุติธรรม” 
๕.๔-๓ รายงานประเมินผลการดําเนินงานโครงการคลินิกยุติธรรม 
๕.๔-๔ หนังสือความร่วมมือกับ อ.บ.ต. เขารูปช้าง ในการใช้บริการคลินิกยุติธรรม  
๕.๓ ตารางสรุปการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย/รายงานการดําเนินงานโครงการ 
๕.๖-๑ โครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา สร้างฝายถวายองค์ราชัน เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารน้ํา : 

ภูมิปัญญาการจัดการพ้ืนที่ต้นน้ํา แบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
๕.๖-๒ หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ : โครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา สร้างฝายถวายองค์

ราชัน เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารน้ํา : ภูมิปัญญาการจัดการพื้นที่ต้นน้ํา แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

๕.๖-๓ รายงานการประเมินผลการดําเนินงานโครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา สร้างฝายถวายองค์
ราชัน เป็นหนึ่งในโครงการธนาคารน้ํา : ภูมิปัญญาการจัดการพื้นที่ต้นน้ํา แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชน  (สถาบันปฏิบัติการชุมชน) 

๕.๖-๔ เทปสารคดีโครงการธนาคารน้ํา ออกอากาศในรายการสํารวจธรรมชาติ สถานีโทรทัศน์ 
ช่อง ๕ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และ  วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๔ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๑๙ 

๖.๑-๑ ประกาศนโยบายด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๓-
๒๕๕๖) 

๖.๑-๒ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๖.๑-๓ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณภาพโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖.๑-๔ แผนการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Flow Chart) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๖.๑-๕ ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการดําเนินงานโครงการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะนิติศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

๖.๑-๖ ตารางสรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/รายงานการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๖.๑-๗ รายงานการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต โดยกลุ่มงานบริการวิชาการและวิจัย  

๖.๑-๘ แผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การ
ปฏิบัติ  

๖.๒ ตารางสรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการต่อเนื่องปีการศึกษา (๒๕๕๑-
๒๕๕๓) 

๖.๓-๑ ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 

๖.๓-๒ ผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๗.๑-๓ รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีรอบ ๙ เดือน/รอบ ๑๒ เดือน 
๗.๑-๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๔๔๔ วันที่ ๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔/รายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปีการศึกษา รอบ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๒๐ 

๙ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน 
๗.๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๔๔๔ วันที่ ๒๐ 

มิถุนายน  ๒๔๔๔/รายงานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะนิติศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  

๗.๑-๖ รายงานการประชุมคณาจารย์/สํานักงาน คณะนิติศาสตร์  
๗.๑-๗ คําสั่งมอบอํานาจหัวหน้าสํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
๗.๑-๘ ตารางสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร/อบรม/สัมมนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๗.๑-๙ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร์ 

๗.๑-๑๐ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์ 
๗.๒-๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะนิติศาสตร์  
๗.๒-๒ รายงานการประชุมคณะทํางานจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ 
๗.๒-๓ แผนจัดการความรู้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  คณะนิติศาสตร์ 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๗.๒-๔ การดําเนินงานการจัดความรู้ คณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ดําเนินการ
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้  โดยมีการถ่ ายทอด/แลกเปลี่ ยนความรู้ กัน  ดั งนี้ 
        * รอบ  ๑๒  เดือน  : เสวนาการฝึกงาน,  แนวปฏิบัติที่ดีในการวิจัยในชั้นเรียน, 
แนวปฏิบัติที่ดีสู่การประกันคุณภาพที่เป็นรูปธรรม , โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัย และการบริการวิชากาวิชาการรแก่สังคมสู่การ
เรียนการส 

๗.๒-๕ สรุปผลการประเมินผลแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓  
๗.๔-๑ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะนิติศาสตร์ 
๗.๔-๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓   
๗.๔-๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุม   ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
๗.๔-๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เสนอผู้บริหาร

พิจารณา  
๗.๔-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2010/09/ประเมินผลแผนการจัดการความรู้ปี53_แนวตั้ง.pdf
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๒๒๑ 

๗.๔-๕ แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  
๗.๖-๑ แบบสรุปการประเมินตนเองเก่ียวกับผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 
๗.๖-๒ แบบสรุปผลการประเมินเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของหัวหน้าส่วนงาน 
๗.๗ ตารางสรุปข้อมูลบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๘.๑-๑ แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗  
๘.๑-๒ นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
๘.๑-๓ รายละเอียดรายการคําของบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘.๑-๔ รายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
๘.๑-๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ (ปรับให้มีการรายงานทางการเงินทุกครั้ง) 
๙.๑-๑ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษามหาวิยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔  
๙.๑-๒ 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. ๒๕๔๔  

๙.๑-๓ คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ คณะนิติศาสตร์  
๙.๑-๔ ประกาศสภามหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายคุณภาพและนโยบายการประกัน

คุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔  
๙.๑-๕ รายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะนิติศาสตร์ 

รายการหลักฐานอ้างอิง (ต่อ) 
หมายเลข รายการหลักฐานอ้างอิง 

๙.๑-๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔ 

๙.๑-๗ ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๒  
๙.๑-๘ ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๙.๑-๙ รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/ผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

ผู้รับบริการ ศิษย์เก่า นิสิต อาจารย์) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
๙.๑-๑๐ เอกสารรายงานเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย : โครงการเสวนา

การบูรณาการการเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
(กรณีศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิยาลัยทักษิณ)  

๙.๑-๑๑ โครงการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  
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๒๒๒ 
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๒๒๓ 

ฉ ตารางสรุปเอกสารหลักฐานตามตัวชี้คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ.๒.๑) 
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานต่อหลักสูตรทั้งหมด ปีการศึกษา                  

คณะ/หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2553 

ร้อยละ 
จํานวนหลักสตูรทั้งหมด จํานวนหลักสตูรทีไ่ด้มาตรฐาน 

ป.ตรี/
เทียบเท่า 

ป.
บัณฑิต 

ป.โท/
เทียบเท่า 

ป.เอก/
เทียบเท่า 

รวม 
ป.ตรี/

เทียบเทา่ ป.บัณฑิต 
ป.โท/

เทียบเท่า 
ป.เอก/

เทียบเท่า 

รวม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11 0 3 1 15 3 0 1 0 4 26.67 

คณะวิทยาศาสตร ์ 11 0 4 0 15 2 0 1 0 3 20.00 

คณะศึกษาศาสตร ์ 3 1 12 1 17 2 1 3 0 6 35.29 

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 33.33 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 3 0 1 0 4 2 0 0 0 2 50.00 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ 4 0 0 0 4 1 0 0 0 1 25.00 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ 3 0 1 0 4 3 0 1 0 4 100.00 

คณะนติิศาสตร ์ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 100.00 

บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.00 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 2 0 2 1 5 2 0 2 1 5 100.00 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย 40 1 26 3 70 16 1 9 1 27 38.57 

 
                  

ที่มา : ภารกิจบริหารหลักสูตร,  คู่มือการศึกษา  ประจําปีการศึกษา  2553 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.๒.๒) 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ปีที่เร่ิมปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา 

ที่ส าเร็จ 
ระดับการศึกษาท่ี
ต้องการศึกษาต่อ 

ปีที่ลาศึกษาต่อ หมายเหตุ 

๑ อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณ ี คณบด ี ๕ เมษายน ๒๕๔๗ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๒ อาจารย์ ดร. ศาสดา  วิริยานุพงศ ์ รองคณบด ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ปริญญาเอก - - จบการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกแล้ว 
๓ ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ อาจารย ์ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปริญญาโท ปริญญาเอก -  
๔ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค อาจารย ์ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๗ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๕ อาจารย์ดนยั  ศรีจุฑาธนุฑฑามร อาจารย ์ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๖ อาจารย์จันทราทิพย์  สุขุม อาจารย ์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๔  
๗ อาจารย์ธนากร  โกมลวานิช อาจารย ์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๓-๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการลา

ศึกษาต่อ 
๘ อาจารย์ศภุวีร์  เกลีย้งจันทร ์ อาจารย ์ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๓-๒๕๕๖ อยู่ระหว่างการลา

ศึกษาต่อ 
๙ อาจารย์หทัยกาญจน์  กําเหนดิเพชร อาจารย ์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ๒๕๕๓-๒๕๕๔ อยู่ระหว่างการลา

ศึกษาต่อ 
๑๐ อาจารย์จรินันท์  ชูชีพ อาจารย ์ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๐ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กลับมารายงานตัว

ปฏิบัติงานแล้ว 
๑๑ อาจารย์กนกลักษณ์  จุ๋ยมณ ี อาจารย ์ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๐ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ๒๕๕๒-๒๕๕๔ กลับมารายงานตัว

ปฏิบัติงานแล้ว 
๑๒ อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง อาจารย ์ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๑๓ อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร อาจารย ์ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๗  
๑๔ อาจารย์เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน*์ อาจารย ์ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๔  
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (สกอ.๒.๓) 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง ปีที่เร่ิมปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา 
ที่ส าเร็จ 

ระดับการศึกษาท่ี
ต้องการศกึษาต่อ 

ปีที่ลา
ศึกษาต่อ 

หมายเหตุ 

๑ อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณ ี คณบด ี ๕ เมษายน ๒๕๔๗ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๒ อาจารย์ ดร. ศาสดา  วิริยานุพงศ ์ รองคณบด ี ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ปริญญาเอก - - จบการศึกษาระดับปริญญา

เอกแล้ว 
๓ ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ อาจารย ์ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ปริญญาโท ปริญญาเอก - ได้รับตําแหน่งทางวิชาการเมื่อ

วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
๔ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค อาจารย ์ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๔๗ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๕ อาจารย์ดนยั  ศรีจุฑาธนุฑฑามร อาจารย ์ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๖ อาจารย์จันทราทิพย์  สุขุม อาจารย ์ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๔  
๗ อาจารย์ธนากร  โกมลวานิช อาจารย ์ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๓-

๒๕๕๖ 
อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

๘ อาจารย์ศภุวีร์  เกลีย้งจันทร ์ อาจารย ์ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๓-
๒๕๕๖ 

อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

๙ อาจารย์หทัยกาญจน์  กําเหนดิเพชร อาจารย ์ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ๒๕๕๓-
๒๕๕๔ 

อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

๑๐ อาจารย์จรินันท์  ชูชีพ อาจารย ์ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๐ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ๒๕๕๒-
๒๕๕๔ 

กลับมารายงานตัวปฏบิัติงาน
แล้ว 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๑๑ อาจารย์กนกลักษณ์  จุ๋ยมณ ี อาจารย ์ ๑๕ ตลุาคม ๒๕๕๐ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ๒๕๕๒-
๒๕๕๔ 

กลับมารายงานตัวปฏบิัติงาน
แล้ว 

๑๒ อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง อาจารย ์ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๕  
๑๓ อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร อาจารย ์ ๑๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๓ 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๗  

๑๔ อาจารย์เสาวณีย์  แกว้จุลกาญจน*์ อาจารย ์ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ปริญญาโท ปริญญาเอก ๒๕๕๔  
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) (เอกสารประกอบ ๑) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หลักสูตรการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา วัน/เดือน/ปี สถานที่อบรม หน่วยงานในการจัด

อบรม 
๑ อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะ

นิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙ มิ.ย. ๕๓ ห้องประชุม 
ล็อกเทอเรส เขต ๘  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒ อ.ดร. ศาสดา  วิริยานุพงศ์ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะ
นิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙ มิ.ย. ๕๓ ห้องประชุมล็อกเทอ
เรส เขต ๘ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓ ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะ
นิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙ มิ.ย. ๕๓ ห้องประชุม 
ล็อกเทอเรส เขต ๘  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๔ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะ ๙ มิ.ย. ๕๓ ห้องประชุม คณะนิติศาสตร์ 
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นิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

ล็อกเทอเรส เขต ๘  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๕ อาจารย์ธนากร  โกมลวานิช โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการคณะ
นิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๙ มิ.ย. ๕๓ ห้องประชุม 
ล็อกเทอเรส เขต ๘  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.๒.๔) (เอกสารประกอบ ๒) 
เกณฑ์ข้อที่ ๓ มีสวัสดิการในการสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษาที่ 
ลาศึกษาต่อ 

สาขาวิชาที่ศึกษาต่อ ชื่อมหาวิทยาลัย/ประเทศ จ านวนเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติ 

๑ อาจารย์ธนากร  โกมลวานิช ปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ Universiti Utara 
Malaysia 

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๒ อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์ ปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์ Universiti Utara 
Malaysia 

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๓ อาจารย์หทัยกาญจน์  กําเหนิดเพชร ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย Durham University 
สหราชอาณาจักร 

๑๓๔,๘๓๕.๗๘ บาท 
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๔ อาจารย์กนกลักษณ์  จุ๋ยมณี ปริญญาโท สาขาบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๙๐,๐๐๐ บาท 
๕ อาจารย์จิรนันท์  ชูชีพ ปริญญาโท สาขากฎหมายการเงินและ 

ภาษีอากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙๐,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๒.๖) 
 

ล าดับที่ 
 

รหัสวิชา 
 

ชื่อรายวิชา 
การบูรณาการความรู้ 

การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนานิสิต 

๑ ๐๘๐๑๔๒๑ การวิจัยทางนิติศาสตร์ เรื่อง 
ดุลพินิจของพนักงานตํารวจจราจร
ใ น ก า ร กํ า ห น ด ค่ า ป รั บ ต า ม

    



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก       
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒ ๐๘๐๑๔๒๑ การวิจัยทางนิติศาสตร์ เรื่อง 
มาตรการทางกฎหมายในการ
จั ด ร ะ บ บ ก า ร จ ร า จ ร บ ริ เ ว ณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.๒.๖) 

 
ล าดับที่ 

 
โครงการ 

 
วัน เดือน ปี 

การบูรณาการความรู้ 
การวิจัย การบริการ

วิชาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนานิสิต 

๑ โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก (ศึกษาดูงาน
ประกอบกับการเรียนในชั้นเรียนของ
แต่ละรายวิชา) 

๕ ม.ค.-๑๐ ก.พ. ๕๔     

 
 

 



ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓      ภาคการศึกษาที่  ๑ 

 สังกัดนิติศาสตร์ 

 
จํานวนผู้เข้าประเมิน  ๑,๐๕๒   คน  /  จํานวนครั้งที่มีการประเมิน  ๒,๔๕๒  ครั้ง 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลประเมินตนเองของนิสิต เฉลี่ย ๔.๑๒ ..SD.. 

๑.   ท่านทราบและเข้าใจประมวลรายวิชา (Course Syllabus) วิชานี้  ๔.๒๓  .๗๐  

๒.   ท่านเข้าเรียนวิชานี้ตรงเวลาและสม่ําเสมอ  ๔.๒๓  .๗๒  

๓.   ท่านทบทวนบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนสม่ําเสมอ  ๓.๙๒   .๘๐  

๔.   ท่านศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากท่ีอาจารย์สอน ๓.๙๖   .๗๙  

๕.   ท่านได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชานี้ ๔.๒๕  .๗๒ 

  

ตอนที่ 2 ข้อมูลการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย ๔.๒๐ ..SD.. 

๑.   ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามประมวลรายวิชาชัดเจน  ๔.๒๗  .๖๙ 

๒.   ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลล่วงหน้าและชัดเจน  ๔.๒๔  .๗๑  

๓.    ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา  ๔.๒๓  .๗๔ 

๔.    ผู้สอนสอนเนื้อหาครบถ้วนตามประมวลรายวิชา ๔.๒๑  .๗๒  

๕.   ผู้สอนสอนเนื้อหาทันสมัยหรือใช้ผลงานวิจัยประกอบการสอน ๔.๑๕  .๗๒  

๖.    ผู้สอนส่งเสริมให้นิสิตคิดวิเคราะห์และทํางานร่วมกัน ๔.๐๖  .๘๐  

๗.    ผู้สอนใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ๔.๑๘  .๖๙  

๙.    ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น ๔.๑๗  .๗๕  

๙.    ผู้สอนประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ๔.๒๑  .๗๓  

๑๐.    จากลักษณะการสอน ผู้สอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ๔.๓๑  .๗๓  
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๒๓๓ 

 
 
 
 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓     ภาคการศึกษาที่  ๒ 

 
นิติศาสตร ์

 
 จํานวนผู้เข้าประเมิน  ๙๙๗   คน  /  จํานวนครั้งที่มีการประเมิน ๒๗๘๔  ครั้ง 

  

ตอนที่ 1 ข้อมูลประเมินตนเองของนิสิต เฉลี่ย ๔.๓๑ ..SD.. 

๑.   ท่านทราบและเข้าใจประมวลรายวิชา (Course Syllabus) วิชานี้  ๔.๒๓  .๗๓  

๒.   ท่านเข้าเรียนวิชานี้ตรงเวลาและสม่ําเสมอ  ๔.๒๒   .๗๑  

๓.   ท่านทบทวนบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนสม่ําเสมอ  ๓.๙๗   .๗๗  

๔.   ท่านศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมเติมจากท่ีอาจารย์สอน ๔.๐๔  .๗๔  

๕.   ท่านได้รับประโยชน์จากการเรียนวิชานี้ ๔.๒๐   .๗๒  

  

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการสอนของอาจารย์ เฉลี่ย ๔.๒๑ ..SD.. 

๑.   ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาตามประมวลรายวิชาชัดเจน  ๔.๒๔  .๗๒  

๒.   ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลล่วงหน้าและชัดเจน  ๔.๒๓  .๗๑  

๓.    ผู้สอนเข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา  ๔.๒๔ .๗๓  

๔.    ผู้สอนสอนเนื้อหาครบถ้วนตามประมวลรายวิชา ๔.๒๐ .๗๔  

๕.   ผู้สอนสอนเนื้อหาทันสมัยหรือใช้ผลงานวิจัยประกอบการสอน ๔.๒๐  .๗๓  

๖.    ผู้สอนส่งเสริมให้นิสิตคิดวิเคราะห์และทํางานร่วมกัน ๔๑๗ .๗๖  

๗.    ผู้สอนใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ๔.๒๐  .๗๓ 

๘.    ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น ๔.๒๐ .๗๕ 
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๒๓๔ 

๙.    ผู้สอนประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ๔.๒๐ .๗๔ 

๑๐.    จากลักษณะการสอน ผู้สอนเตรียมการสอนเป็นอย่างดี ๔.๒๖ .๗๓  

 
 



 
 
 
องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๑ โครงการก้าวแรกลูก
นิติศาสตร์ 

๑๕ มิ.ย. ๕๓ หอประชุม
อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๕๐๐ ๙๖,๗๓๐.- - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระดับความสํ า เร็ จ
ของการ เ ส ริ มส ร้ า ง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา (สกอ 

๒.๘) 
- ระบบและกลไกการ
ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
บ ริ ก า ร ด้ า น ข้ อ มู ล 
(สกอ ๓.๑) 

  
(กฎหมาย
ในชีวิต 
ประจําวัน) 
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องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๒ กิจกรรมแสดงความยินดี
กับบัณฑิตใหม่ 

๗.๑๐ ม.ค. ๕๔ อาคารเรียน 
คณะนิติศาสตร์ 

๒๗๘ ๑๘,๕๐๐.- - ผลการพัฒนาให้
บรรลุตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถาบัน (บัณฑิตมี
คุณธรรม ความเป็นครู  
สู้งาน จิตบริการ)              
(สมศ.๑๖) 
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องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 
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๓ โครงการเสริมสร้างองค์
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก 

๕ ม.ค.-๑๐ ก.พ.
๕๔ 

ท่าเทียบเรือ  
จ.สงขลา 
จ. พระนคร 
ศรีอยุธยา-
พิษณุโลก-
สุโขทัย-ลพบุรี-
ราชบุรี และ
เพชรบุรี  

นิสิตที่
ลงทะเบียน
เรียนวิชา
กฎหมาย

การค้าระหว่าง
ประเทศและ
ประวัติศาสตร์
กฎหมายไทย 

๒๐,๐๐๐.- - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระบบและกลไกการ
ให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล 
(สกอ ๓.๑) 

  
(รายวิชาก
หมาย
การค้า
ระหว่าง
ประเทศ/
ประวัติ 
ศาสตร์
กฎหมาย
ไทย 

 

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 
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๔ กิจกรรมฟุตบอลประเพณี
ลูกรพีสัมพันธ์ 

๒๙ ม.ค.๕๔ สนามกีฬาเมือง
หลัก (พรุ
ค้างคาว)  
และ
มหาวิทยาลัย 
สงขลนครินทร์ 
วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

๑๕๐ ๖๖,๙๙๐.- - ระบบและกลไกการ      
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ๖.๑) 
- การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม               
(สมศ.๑๐) 
- ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา              
(สกอ ๒.๘) 

 
รายวิชา
หลัก

วิชาชีพ 
นัก

กฎหมาย 

  

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 
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ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๕ กิจกรรมแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายเนื่องในวัน
ทนายความในโครงการ
อัจฉริยะนักกฎหมาย
ข้ามคืน 

๑๙ ก.พ. ๕๔ ศูนย์ประชุมอิม
แพคเมืองทอง
ธานี กรุงเทพฯ 

นิสิตคณะ
นิติศาสตร์ 

๑๕,๒๘๐.- - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระบบและกลไกการ
ให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล 
(สกอ ๓.๑) 

  
(รายวิชา
พยาน/
กฎหมาย
แพ่งและ
พาณิชย์/
กฎหมาย
วิธี
พิจารณา
ความแพ่ง/
อาญา/
รัฐธรรมนู
ญ  
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องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๖ โครงการนิสิตฝึกงาน ๑๐ มี.ค. ๕๔ สถานที่ราชการ
ที่เก่ียวกับ
กฎหมาย 

๑๑๐ คน ๒๖,๙๐๐.- - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระบบและกลไกการ
ให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล 
(สกอ ๓.๑) 

  
(รายวิชา
หลัก
วิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 
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องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๗ โครงการแนวปฏิบัติที่ดีสู่
การประกันคุณภาพ 

๑๕ มี.ค. ๕๔ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ 
ดร. สมคิด  
เลิศไพฑูรย์  
ชั้น ๓ อาคาร
เรียนคณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๔๐ คน ๑๓,๐๐๐.- 
(จาก
งบประมาณ
โครงการ
เตรียมความ
พร้อมเพ่ือ
รองรับการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก
รอบ ๓ สม
ศ. (ฝ่าย
วิชาการ) 

- ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ.๓.๒) 
- ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
(สกอ.๙.๑) 

  
(ทุก
รายวิชา) 
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องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๘ โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ : การนําความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

๑๖ มี.ค. ๕๔ ห้อง IT  
สํานัก
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๑๒๕  คน ๓๐,๐๐๐.- - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา             
(สกอ ๒.๘) 
- ระบบและกลไกการ
ให้คําปรึกษาและ
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บริการด้านข้อมูล 
(สกอ ๓.๑) 

 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน

ธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 
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๙ โครงการนักกกรรมลูกรพีมือ
อาชีพ 

๒๔-๒๙ เม.ย. 
๕๔ 

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์/
มหาวิทยาลยัขอ
นแก่น และ
อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ 

๓๒ คน ๕๐,๐๐๐.- - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระบบและกลไกการให้
คําปรึกษาและบริการ
ด้านข้อมูล (สกอ ๓.๑) 

  
(รายวิชา
หลัก 
วิขาชีพนัก
กฎหมาย) 

 

๑๐ โครงการอบรมกฎหมาย
ปกครองสําหรับบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๘ พ.ค. ๕๔ อาคารเรียน 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

ผู้บริหาร/
บุคลากร

สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

 

๑๘,๒๐๐.- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแก่
สังคม (สกอ ๕.๑) 
- กระบวนการบริการ
ทางวชิาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  
(สกอ ๕.๒) 
- การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
(สมศ.๘) 

 
(รายวิชา
กฎหมาย
ปกครอง) 

  

 
องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒ
นธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๑๑ โครงการแนะนาํการใช้
อุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง
บรรยายแก่นิสิต 

๑๖ ก.พ. ๕๔ ห้องประชุม
ศาสตราจารย์ 
ดร. สมคิด  เลิศ
ไพฑูรย์  
ชั้น ๓ อาคาร
เรียน 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ทักษิณ 

ตัวแทนนสิิต 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
ทักษิณ ระดับ

ปริญญาตรี ภาค
ปกติ  

ทุกชั้นป ี
 

- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวชิาการแก่
สังคม (สกอ ๕.๑) 
- กระบวนการบริการ
ทางวชิาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม  
(สกอ ๕.๒) 
- การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
(สมศ.๘) 

   
(ทุก
รายวิชา) 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

 
องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศิษย์เก่า) 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒ
นธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๑ โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน ครั้งที่ ๑ 

๑๖-๒๔ ส.ค.๕๓ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๕๐ คน ๑๗,๖๑๐.- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ ๕.๑) 
- กระบวนการบริการ
ทา งวิ ช าการ ให้ เ กิ ด
ปร ะ โ ยชน์ ต่ อสั ง คม 
(สกอ ๕.๒) 
- การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
(สมศ.๘) 

 
รายวิชา
กฎหมาย
อาญา/วิธี
พิจารณา
ความ
อาญา/
กฎหมาย 
ลักษณะ
พยาน 

  

 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศิษย์เก่า) 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒ
นธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 

๒ โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวน  

๒๑-๒๙ พ.ค.๕๔ อาคารเรียน 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ศิษย์เก่า 
คณะ
นิติศาสตร์ 
และ
ข้าราชการ
ตํารวจชั้น
ประทวน 

๒๘,๘๑๐.- - ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระบบและกลไกการ
ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า แ ล ะ
บ ริ ก า ร ด้ า น ข้ อ มู ล 
(สกอ ๓.๑) 

 
(รายวิชา
กฎหมาย
อาญา/ 
วิธี
พิจารณา
ความ
อาญา/
กฎหมาย 
ลักษณะ
พยาน) 

  

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ ๓  สรุปโครงการพัฒนานิสิต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ศิษย์เก่า) 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด การบูรณาการความรู้ 

ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒ
นธรรม 

การเรียน 
การสอน 

การวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๓ โครงการอบรมกฎหมาย
ปกครองสําหรับบุคลากร
ทางการศกึษา 

๑๘ พ.ค. ๕๔ อาคารเรียน 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ผู้บริหาร/
บุคลากร
สํานักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษา 
 

๑๘,๒๐๐.- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ ๕.๑) 
- กระบวนการบริการ
ทา งวิ ช าการ ให้ เ กิ ด
ปร ะ โ ยชน์ ต่ อสั ง คม 
(สกอ ๕.๒) 
- การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
(สมศ.๘) 

 
(รายวิชา
กฎหมาย
ปกครอง) 

  

 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.๓.๑) 
 

ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๑.๑ เพศชาย ร้อยละ ๖๐  เพศหญิง ร้อยละ ๔๐ 
๑.๒ สถานภาพ 
 กําลังศึกษาชั้นปีที่ ๑ จํานวน ๒๕ คน กําลังศึกษาชั้นปีที่ ๒ จํานวน ๒๕ คน 
 กําลังศึกษาชั้นปีที่ ๓ จํานวน ๒๕ คน กําลังศึกษาชั้นปีที่ ๔ จํานวน ๒๕ คน 
 อ่ืน ๆ .....ไม่มี..... 
ตอนที ่๒ ความคิดเห็นเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด คะแนน 

การให้การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
๑.อาจารย์ที่ปรึกษาเปิด
โอกาสให้นิสิตเข้าภพและ
ขอคําปรึกษา 

๗๕ ๒๐ ๕ - - ๔.๘ 

๒. อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ความช่วยเหลือทั้งเรื่อง
วิชาการและเรื่องส่วนตัว 

๘๐ ๒๐ - - - ๔.๘ 

๓. อาจารย์ผู้สอนเปิด
โอกาสให้นิสิตขอ
คําปรึกษาในรายวิชาที่มี
ปัญหา 

๘๒ ๑๘ - - - ๔.๙ 

๔. การให้คําปรึกษาด้าน
การประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อ 
 
 
 
 

๖๙ ๒๘ ๓ - - ๔.๓ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๔๘ 

 
 
 

 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด คะแนน 

การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
๑.  การบริการ
แหล่งข้อมูลด้านแหล่ง
ทุนการศึกษา ทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาและแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ 

๖๑ ๒๐ ๑๕ ๔ - ๔.๔ 

๒.  การบริการ
แหล่งข้อมูลด้านการจัดหา
งาน 

๔๙ ๓๐ ๒๑ - - ๔.๓ 

๓. การบริการแหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

๕๘ ๒๗ ๑๕ - - ๔.๕ 

๔. การบริการข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ภายในคณะ เช่น เว็บไซต์  
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

๘๑ ๑๙ - - - ๔.๙ 

การบริการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
๑.  การจัดหาแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแก่
นิสิต 

๖๘ ๑๗ ๑๐ ๕ - ๔.๕ 

๒.  กิจกรรมพัฒนานิสิต
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

๖๖ ๑๒ ๑๐ ๑๒ - ๔.๔ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๔๙ 

๓. กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

๓๕ ๒๕ ๓๐ ๓๐ - ๔.๖ 

๔. กิจกรรมส่งเสริม
ลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ 

๖๙ ๑๕ ๑๖ - - ๔.๖ 

๕. กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

๓๙ ๒๔ ๑๙ ๑๘ - ๓.๙ 

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด คะแนน 

๖. กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

๖๓ ๓๑ ๖ - - ๔.๖ 

๗. กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

๖๗ ๒๙ ๔ - - ๔.๗ 

คะแนนเฉลี่ย      ๔.๒๘ 
 
 
ส่วนที่ ๓   ความคาดหวังและข้อเสนอแนะ 

๓.๑  ท่านคิดว่าการบริการด้านใดของคณะ ที่ควรได้รับการปรับปรุง/พัฒนา เป็นอันดับแรก 
  -  ควรมีแหล่งข้อมูลด้านการจัดหางาน หรือการฝึกประสบการทางด้านวิชาชีพ 

๒.๒  ข้อเสนอแนะ 
  อยากให้ทางคณะจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่นิสิต และจัดหาแหล่ง
ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่มีความประพฤติดี และเรียนดี 

๓.๓  ความรู้สึกท่ีมีต่อคณะนิติศาสตร์ ในด้านการให้บริการแก่นิสิต 
  อาจารย์และบุคลากรมีความเป็นกันเองดี นิสิตสามารถให้คําปรึกษาได้ในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเรียน
และเรื่องส่วนตัว 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๕๐ 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
องคประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  
ตัวบงช้ีที่  ๓.๑  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑมาตรฐาน : ข้อ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี 
๑ มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา   
๒ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา   
๓ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา   
๔ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า   
๕ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า  

 
 

๖ มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 

 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๕๑ 

๗ มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา       

  

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๗ ข้อ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน  
ข้อ ผลการด าเนินงาน 
๑ - ภารกิจบริการอนามัยจัดทําบัตรสุขภาพประจําตัวนิสิต  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางสุขภาพ  ข้อมูล

ครอบครัว  และ   
  ประวัติส่วนตัวของนิสิต   
- มีภารกิจแนะแนว  และภารกิจบริการอนามัย  ให้คําปรึกษาแก่นิสิตที่มีปัญหาทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
- ภารกิจบริการอนามัยและภารกิจแนะแนว  มีการส่งต่อนิสิตไปรับการรักษายังโรงพยาบาล  ในกรณี
ที่เกิน ความสามารถของเจ้าหน้าที่  และมีระบบประกันสุขภาพให้นิสิตเบิกค่ารักษาพยาบาล  และมี
บัตรประกันสุขภาพ ( ๓๐  บาท) 
- ภารกิจบริการอนามัยและภารกิจแนะแนว  มีการติดตามช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่นิสิตที่มีปัญหาจน
สามารถแก้ไขปัญหาได้สําเร็จ 

๒ มีการจัดทําข้อมูลการรับสมัครงานของบริษัทต่าง ๆ  และข้อมูลทุนการศึกษา   ไว้ในเว็บไซด์ของ



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๕๒ 

มหาวิทยาลัย            ในห้องภารกิจแนะแนวมีการจัดมุมข้อมูลข่าวสารด้านวิชาชีพ  เช่น  ข้อมูล
แหล่งงานว่าง  หนังสือรับสมัครงาน   ไว้บริการให้กับนิสิตและศิษย์เก่า   และวิทยาเขตพัทลุงภารกิจ
แนะแนวได้ส่งเอกสารการรับสมัครงานไปยังคณะต่างๆ ด้วย  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบ 

๓ -  ในส่วนของคณะมีโครงการ  ศึกษาดูงานของคณะ  และการออกฝึกงานของนิสิต   
- ในส่วนของฝ่ายกิจการนิสิต  มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพให้กับนิสิต  เช่น  
โครงการ เตรียมความพร้อมเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ภาคเรียนที่  ๒๕๕๓   และโครงการ
พัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการสมัครงาน   โครงการเตรียมตัวเข้าสู่แรงงาน  โครงการนิสิตพบตลาดนัด
แรงงาน 

๔ มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า   และมีการจัดทําข้อมูลการรับสมัครงานของบริษัทต่าง ๆ  และข้อมูล
ทุนการศึกษา   ไว้ในเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย  ในห้องภารกิจแนะแนวมีการจัดมุมข้อมูลข่าวสารด้าน
วิชาชีพ  เช่น  ข้อมูลแหล่งงานว่าง  หนังสือรับสมัครงาน   ไว้บริการให้กับนิสิตและศิษย์เก่า 

๕ มีการจัดโครงการสถานประกอบการพบนิสิต  เป็นโครงการที่จัดขึ้นสําหรับนิสิตที่กําลังจะสําเร็จ
การศึกษาและศิษย์เก่า  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้  และมีกิจกรรมรับสมัครงานจากผู้ประกอบการ 

๖ มีการจัดทําแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ  ได้คะแนน  ๓.๕๓  คะแนน 
๗ มีการนําผลจากการทําแบบประเมินมาปรับปรุงแล้วในบางส่วน  ในส่วนของด้านการจัดบริการข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต ซึ่งยังได้คะแนนอยู่ในระดับปานกลาง  ได้มีการปรับปรุงการลงข้อมูล
การรับสมัครงานจากทางเว็บไซต์  และการจัดทําป้ายประกาศข่าวการศึกษาและรับสมัครงาน 
 

 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการด าเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง 

(ถ้ามี) 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2553 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน การบรรลุ
เป้าหมาย 

- - - ๖ ๗ ๕  บรรลุเป้าหมาย 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๕๓ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
๑. บัตรสุขภาพประจําตัวนิสิต   
๒. ข้อมูลการให้คําปรึกษานิสิต 
๓. หลักฐานแสดงการจัดข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต   
๔. โครงการ /กิจกรรมที่จัดเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิตและศิษย์เก่า 
๕. ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
๖. ผลการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านการให้คําปรึกษาและการ

บริการด้านข้อมูลข่าวสารของฝ่ายกิจการนิสิต 
๗. หลักฐานแสดงการนําผลจากการจัดทําแบบประเมินมาปรับปรุง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
องคประกอบที่ ๓  กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
 

ตัวบงช้ีที่  ๓.๒  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 

รายงานผลการด าเนินงานรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชีเ้ชิงคุณภาพ) 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๕๔ 

 

เกณฑมาตรฐาน : ข้อ 
ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน มี ไม่มี 
๑ สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 
  

๒ มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา   
๓ มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 
๒ ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้  
           - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
           - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
           - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
           - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
           - กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

  

๔ มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

  

๕ สถาบันมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

  

๖ สถาบันมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา 

  

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการดําเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการดําเนินการ 
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ 
๖ ข้อ 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน  
ข้อ ผลการด าเนินงาน 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๕๕ 

๑ มีหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน   และปฏิทินกิจกรรมของนิสิต 
๒ มีกิจกรรมในคู่มือพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน     

มีโครงการสัมมนาผู้นํา  ซึ่งให้ความรู้กับนิสิตในเรื่องของระบบประกันคุณภาพ     
๓ มีการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีระดับบัณฑิตศึกษา และจัดโครงการ  / กิจกรรม  โดยให้เข้ากับ

กิจกรรม  ๕  ประเภท และมีแบบฟอร์มโครงการที่ให้นิสิตระบุประเภทของกิจกรรมที่จัด 
๔ -มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนา

นิสิต  ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  ๖  สถาบัน ในการจัดกิจกรรมด้าน
ประกันคุณภาพ 
-นิสิตเข้าร่วม โครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างสู่ชุมชนเข้มแข็ง  ต่อต้านยาเสพติด  
๙  สถาบันการศึกษาภาคใต้     และมีนิสิตเข้าร่วมเครือข่ายประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ทํากิจกรรมร่วมกันด้านประกันคุณภาพ  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา  และสถาบันราช
ภัฏสงขลา 

๕ นิสิตจัดทํารายงานประเมินผลการจัดโครงการ  ซึ่งระบุจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไข ในการจัดโครงการ 

๖ เจ้าหน้าที่มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมของนิสิต  และนําจุดอ่อน จุดแข็ง ข้อเสนอแนะและแนว
ทางแก้ไข  ในการจัดโครงการ  มาใช้ในการจัดกิจกรรมของนิสิต  และในการจัดโครงการสัมมนาผู้นํา
ได้มีการรวบรวมปัญหาอุปสรรค  แนวทางการแก้ไข  ข้อเสนอแนะ  ในการจัดกิจกรรมในรอบปีที่ผ่าน
มา เพ่ือมาใช้ในการจัดกิจกรรมในปีต่อไป   
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการดําเนินงาน ๓ ปี ย้อนหลัง 

(ถ้ามี) 
ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ๕ ๖ ๕ บรรลุ เป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

๑. คู่มือหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน   
๒. ปฏิทินกิจกรรม 
๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
๔. โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนิสิตระดับปริญญาตรี  และโครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยนิสิตระดับปริญญาโท 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 
๒๕๖ 

๕. รายงานผลการประเมินโครงการ



ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา (สกอ.๔.๓) 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย งบประมาณที่ได้รับ แหล่งทุนวิจัย 

๑ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดน
ใต ้

๓๐๐,๐๐๐.- งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๒ อาจารย์ดนัย  ศรีจุฑาธนุฑฑามร การตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยศาล
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  : ศึ ก ษ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ศ า ล
รัฐธรรมนูญก่อนและหลังการรัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙ 

๕๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ 

๓ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา 

๑๐๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ 

๔ ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย : 
ศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน 

๑๐๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๕)  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีท่ีตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 
๑ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชาย

เลนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือเครือข่ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ประจําปี ๒๕๕๔ และ 
การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ ๒๑ ประจําปี ๒๕๕๔ 

พฤษภาคม
๒๕๕๔ 

๐.๑๒๕ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ (สมศ.๖)  
 
ชล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย หน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ปีท่ีใช้ประโยชน์ 

๑ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค ก ฎ ห ม า ย กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการบริหารจัดการชุมชน 

เทศบาลเมืองสิงหนคร ๒๕๕๓ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๖ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.๗)  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิชาการ ชือ่หน่วยงานที่รับรอง ปีท่ีผลงาน
แล้วเสร็จ 

ปีท่ีได้รับรอง
คุณภาพ 

ค่าน้ าหนัก 

๑ ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ บทความทางวิชาการ 
เรื่อง กฎหมายอุ้มบุญ 

ข่าวเนติบัณฑิตยสภา  
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 
เนติบัณฑิตยสภา 

พฤษภาคม 
๒๕๕๓ 

กันยายน 
๒๕๕๓ 

๐.๒๕ 

๒ ผศ. กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ เอกสารประกอบการ
สอน วิชา เอกเทศ
สัญญา ๒ 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

กรกฎาคม 
๒๕๕๒ 

มิถุนายน 
๒๕๕๓ 

๑.๐๐ 

๓ อาจารย์ดนัย  ศรีจุฑาธนุฑฑา
มร 

คําอธิบายรายวิชา 
กฎหมายธุรกิจ 

โรงพิมพ์พรทรัพย์  มกราคม 
๒๕๕๔ 

มีนาคม 
๒๕๕๔ 

๐.๗๕ 
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๔ อาจารย์ธนากร  โกมลวานิช คําอธิบายรายวิชา
กฎหมายตั๋วเงิน  

สํานักพิมพ์สูตรไพศาล มกราคม 
๒๕๕๔ 

เมษายน 
๒๕๕๔ 

๐.๗๕ 

 
หมายเหตุ  ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ได้แก่     ๑) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  ๒) บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ ๓) ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ๔) ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ  
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๗ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น (ม.ทักษิณ) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณ หน่วยงานที่สนับสนุนทุน 
๑ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค การบังคับใช้กฎหมายในสามจังหวัดชายแดน

ใต ้
๓๐๐,๐๐๐.- งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัย

ทักษิณ 
๒ อาจารย์ดนัย  ศรีจุฑาธนุฑฑามร การตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยศาล

รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ  : ศึ ก ษ า คํ า วิ นิ จ ฉั ย ศ า ล
รัฐธรรมนูญก่อนและหลังการรัฐประหาร ๑๙ 

๕๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ 
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กันยายน ๒๕๔๙ 
๓ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของส่วน

ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา 
๑๐๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 

๒๕๕๔ สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ 

๔ ผศ.กรรณภัทร  ชิตวงศ ์ การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทย : 
ศึกษากรณีการตั้งครรภ์แทน 

๑๐๐,๐๐๐.- เงินงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 
๒๕๕๔ สํานักงานคณะนิติศาสตร์ 
โครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ การบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.๕.๑) 

ล าดับที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

๑ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลนร่วมกับองค์กร รายวิชากฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
๒ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค บทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตเทศบาลตําบล 

ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 
- รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน- 
รายวิชาหลักการพื้นฐานทาง
นิติศาสตร์- รายวิชากฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง- รายวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๓ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ําทะเลสาบ
สงขลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.๕.๒) 
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ล าดับที่ ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย การบูรณาการกับการเรียนการสอน 

๑ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค สิทธิของประชาชนในการจัดการป่าชายเลนร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายวิชากฎหมายอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๒ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค บทบาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขต เทศบาลตําบล 
ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

- รายวิชากฎหมายในชีวิตประจําวัน 
- รายวิชาหลักการพื้นฐานทาง
นิติศาสตร์ 
- รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง 
- รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

๓ อาจารย์กรกฎ  ทองขะโชค กฎหมายกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศึกษาลุ่มน้ําทะเลาสาบ
สงขลา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) 

 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหม

าย 
 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

การวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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๑ โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ครั้งที่ ๑ 

๑๖-๒๔ 
ส.ค.๕๓ 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๕๐ คน ๑๗,๖๑๐.- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ ๕.๑)- 
กระบวนการบริการ
ทา งวิ ช าการ ให้ เ กิ ด
ปร ะ โ ยชน์ ต่ อสั ง คม 
(สกอ ๕.๒) - การนํ า
ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในพัฒนาการเรียนการ
สอนหรือการวิจัย  
(สมศ.๘) 
- การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก  

(สมศ.๙) 
 

    
รายวิชา
กฎหมาย
อาญา/วิธี
พิจารณา
ความ
อาญา/
กฎหมาย 
ลักษณะ
พยาน 

  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) (ต่อ) 
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ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 
งบประมาณ 

 
ตัวชี้วัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

การวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒ โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายสู่ชุมชนผ่าน
สื่อวิทยุ 

๑ ต.ค. ๕๒-
๓๐ ก.ย.๕๓ 
และ ๑ ต.ค.
๕๓-๓๐ ก.ย. 
๕๔ 

สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

- (ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ 
จํานวน
๘๗,๓๐๐.-) 
(ปีการศึกษา 
๒๕๕๓ 
จํานวน 
๑๐,๘๐๐.-) 

- การส่ ง เสริ ม  สื บ
ส า น โ ค ร ง ก า ร
พระราชดําริ (สมศ.
๑๘) 

    
รายวิชา
กฎหมาย 
ในชีวิต 
ประจําวัน 

  

๓ กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ staff ค่าย
เยาวชนต้นกล้านิติศาสตร์ 

๒๘-๒๙ 
ธ.ค. ๕๓ 

ต. เกาะยอ 
อ. เมือง จ. 
สงขลา 

๔๐ คน ๒๗,๔๐๐.- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ ๕.๑)- 
กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
(สกอ ๕.๒) 

 
รายวิชา
กฎหมาย 
ในชีวิต 
ประจํา 
วัน 

  

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) (ต่อ) 

 

 
ล าดับที่ 

 
ชือ่โครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

การวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๔ กิจกรรมจัดทํา
วารสารวิชาการนิติศาสตร์ 

๑ ต.ค.๕๓-
๓๐ ก.ย.๕๔ 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย 
ทุกแห่ง และ
ประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ 

๑๓๕,๐๐๐.- - งานวิจัยหรืองาน
สร้ า งสรรค์ที่ ได้ รั บ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ห รื อ
เผยแพร่  (สมศ.๕)- 
งานวิ จัยที่ นํ า ไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.๖)- 
ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
คุณภาพ (สมศ.๗) 

   

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) (ต่อ) 

 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 

๕ โครงการอบรมกฎหมาย
ปกครองสําหรับบุคลากร
ทางการศึกษา 

๑๘ พ.ค. ๕๔ อาคารเรียน 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ผู้บริหาร/
บุคลากร
สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 

๑๘,๒๐๐.- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ ๕.๑) 
- กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้ เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 
(สกอ ๕.๒) 
- การนําความรู้และ
ประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการ
ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
พัฒนาการเรียนการ

    
(รายวิชา
กฎหมาย
ปกครอง) 

  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

สอนหรื อก าร วิ จั ย 
(สมศ.๘) 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย (สมศ ๘) (ต่อ) 

 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหม
าย 

 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

การ
วิจัย 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๖ โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวน  

๒๙ พ.ค.๕๔ อาคารเรียน 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ศิษย์เก่า 
คณะ
นิติศาสตร์ 
และ
ข้าราชการ
ตํารวจชั้น
ประทวน 

๒๘,๘๑๐.- - ระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม (สกอ ๕.๑) 
- กระบวนการบริการ
ทา งวิ ช าการ ให้ เ กิ ด
ปร ะ โ ยชน์ ต่ อสั ง คม 
(สกอ ๕.๒) 
- การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนหรือการวิจัย 
(สมศ.๘) 

    
(รายวิชา
กฎหมาย
อาญา/ 
วิธี
พิจารณา
ความ
อาญา/
กฎหมาย 
ลักษณะ
พยาน) 

  

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ การส่งเสริม สืบสานโครงการพระราชดําริ (สมศ ๑๘) 

 

       การบูรณาการความรู้ 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด การเรียน 
การสอน 

การวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒน
ธรรม 

๑ โครงการเฉลิม ๘๔ พรรษา 
สร้างฝายถวายองค์ราชัน 

๘ พ.ค. ๕๔ บ้านในกอย อําเภอป่า
บอน จังหวัดพัทลุง 

- ชุมชนบ้านใน
กอย อําเภอป่า
บอน จังหวัด
พัทลุง 
- บุคลากรและ
นิสิตคณะ
นิติศาสตร ์
- สถาบนั
ปฏิบัติการชุมชน
เพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ 

๑๐,๐๐๐.- - ระบบและกลไก
การการพัฒนา
สัมฤทธิ ผลการ
เ รี ย น ต า ม
คุณลักษณะของ
บั ณ ฑิ ต                    
(สกอ. ๒.๗) 
- ร ะ ดั บ
ความสําเร็จของ
การ เสริ มสร้ า ง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ย ธ รรมที่ จั ด
ให้กับนักศึกษา 
(สกอ. ๒.๘) 
- ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษา
และบริการด้าน
ข้ อ มู ล  ( ส ก อ . 
๓.๑) 

 
รายวิชา
กฎหมาย
อนุรักษ์
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

 

  

 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑) 
 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวน) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นิสิต 

การวิจัย 

๑ โครงการไหว้ครู
นิติศาสตร์ 

๘ ก.ค. ๕๓ หอประชุมอาคาร
เรียนรวม
อเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑,๒๕๐ คน ๒๕,๙๐๐.- - ระบบและ
ก ล ไ ก ก า ร      
ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม 
(สกอ. ๖.๑) 
- การส่งเสริม
และสนับสนุน
ด้ า น ศิ ล ป ะ
แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม 
(สมศ.๑๐) 
- ระบบและ
ก ล ไ ก ก า ร
พั ฒ น า
สั ม ฤ ท ธิ ผ ล
การเรียนตาม

 
(รายวิชา 
นักวิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 

  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

คุณลั กษณะ
ข อ ง บั ณ ฑิ ต 
(สกอ ๒.๗) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑) (ต่อ) 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

วัน/เดือน/ปี 
 

สถานที ่
 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวน) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นิสิต 

การวิจัย 

๒ โครงการวันรพี ๗-๑๐ ส.ค. ๕๓ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์/ 
ศาลแรงงานกลาง/
ศาลภาษีอากรกลาง 
กรุงเทพฯ  

๔ คน ๓๔,๗๒๐.- - ร ะ บ บ แ ล ะ
กลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการ
เ รี ย น ต า ม
คุณลักษณะของ
บัณฑิ ต  ( ส กอ 

 
(รายวิชา
หลักวิชาชีพ
นัก
กฎหมาย) 

  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๒.๗) 
- ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ล ไ ก ก า ร
ส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา (สกอ 
๓.๒) 
- ระบบและ
กลไกการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
(สกอ ๖.๑) 
- การส่ ง เสริ ม
และสนับสนุน
ด้านศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม               
(สมศ.๑๐) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑) (ต่อ) 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

วัน/เดือน/ปี 
 

สถานที ่
 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวน) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นิสิต 

การวิจัย 

๓ โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์  

๑๘ ส.ค. ๕๓ ใต้อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค์  

๑๗๐ คน ๑๙,๓๕๐.- - ร ะ ดั บ
ความสําเร็จของ

 
(รายวิชา

  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

ชาวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

การเสริมสร้าง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา 
(สกอ ๒.๘) 

หลักวิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑) (ต่อ) 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน กิจกรรม การวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

(จ านวน) การสอน นิสิต 
๔ กิจกรรมฟุตบอลประเพณี

ลูกรพีสัมพันธ ์
๒๙ ม.ค.๕๔ สนามกีฬาเมืองหลัก 

(พรุค้างคาว)  
และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ 

๑๕๐ คน ๖๖,๙๙๐.- - ระบบและกลไก
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (สกอ 
๖.๑) 
- การส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม                 
(สมศ.๑๐) 
- ระบบและกลไก
ก า ร พั ฒ น า
สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ก า ร
เ รี ย น ต า ม
คุณลั กษณะของ
บัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา 
(สกอ ๒.๘) 
 

 
(รายวิชา
หลัก
วิชาชีพนัก
กฎหมาย) 

  



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ. ๖.๑) (ต่อ) 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

(จ านวน) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นิสิต 

การวิจัย 

๕ กิจกรรมค่ายจริยธรรม
มุสลิม 

๑๖-๑๙ มี.ค.๕๔ เกาะมุก จ.ตรัง ๖๐ คน ๒๕,๐๐๐.- - ระบบและกลไก
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (สกอ 
๖.๑) 
- การส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (สมศ.
๑๐) 
- ระบบและกลไก
ก า ร พั ฒ น า
สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ก า ร
เ รี ย น ต า ม
คุณลั กษณะของ
บัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง

 
(รายวิชา
กฎหมายใน
ชีวิตประจาํ
วัน/หลัก
วิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 
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คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา 
(สกอ ๒.๘) 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐) (โครงการต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๕๓) 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
 

วัน/เดือน/ปี 
 

สถานที ่
 

กลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวน) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน
การสอน 

กิจกรร
มนิสิต 

การวิจัย 

๑ โครงการไหว้ครู
นิติศาสตร์ 

๘ ก.ค. ๕๓ หอประชุมอาคารเรียน
รวมอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑,๒๕๐ คน ๒๕,๙๐๐.- - ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ล ไ ก ก า ร      
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(สกอ ๖.๑)- การ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนั บ ส นุ น ด้ า น
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม (สมศ.
๑๐) 
- ร ะ บ บ แ ล ะ
กลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการ

 
(รายวิชา 
นักวิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 
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เ รี ย น ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ
บั ณ ฑิ ต  ( ส ก อ 
๒.๗) 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐) (โครงการต่อเนื่องปีการศึกษา ๒๕๔๑-๒๕๕๓) 

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

(จ านวน) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน
การสอน 

กิจกรร
มนิสิต 

การวิจัย 

๒ โครงการรอมฎอน
สัมพันธ์  
ชาวนิติศาสตร์ 

๑๘ ส.ค. ๕๓ ใต้อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค์  

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

๑๗๐ คน ๑๙,๓๕๐.- - ร ะ ดั บ
ความสําเร็จของ
การเสริมสร้าง
คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมที่จัด
ให้กับนักศึกษา 
(สกอ ๒.๘) 

 
(รายวิชา
หลัก
วิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐)  

 
ล าดับที่ 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
สถานที ่

 
กลุ่มเป้าหมาย 

(จ านวน) 

 
งบประมาณ 

 
ตัวช้ีวัด 

การบูรณาการความรู้ 
การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นิสิต 

การวิจัย 



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) คณะนิติศาสตร์ ประจําปกีารศึกษา ๒๕๕๓ 

๓ กิจกรรมฟุตบอล
ประเพณีลูกรพีสัมพันธ์ 

๒๙ ม.ค.๕๔ สนามกีฬาเมืองหลัก 
(พรุค้างคาว)  
และ
มหาวิทยาลัยสงขลาน
ครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ 

๑๕๐ คน ๖๖,๙๙๐.- - ระบบและกลไกการ      
ทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ ๖.๑) 
- ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.๑๐) 
- ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ย ธ ร รมที่ จั ด ใ ห้ กั บ
นักศึกษา (สกอ ๒.๘) 

 
(รายวิชา
หลัก
วิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 

  

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. ๑๐)  

       การบูรณาการความรู้ 
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี สถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
(จ านวน) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด การเรียน 
การสอน 

กิจกรรม
นิสิต 

การวิจัย 

๔ กิจกรรมค่ายจริยธรรม
มุสลิม 

๑๖-๑๙ มี.ค.
๕๔ 

เกาะมุก จ.ตรัง ๖๐ คน ๒๕,๐๐๐.- - ระบบและกลไกการ      
ทํ านุ บํ า รุ ง ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม (สกอ ๖.๑) 
- ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.๑๐) 
- ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะ
ของบัณฑิต (สกอ ๒.๗) 
- ระดับความสําเร็จของ
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริ ย ธ ร รมที่ จั ด ใ ห้ กั บ
นักศึกษา (สกอ ๒.๘) 

 
(รายวิชา
กฎหมาย
ใน
ชีวิตประ
จําวัน/
หลัก
วิชาชีพ 
นัก
กฎหมาย) 
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