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คํานํา 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  สําหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดทําขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการดําเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 นําเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาแต่งต้ัง นําเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระสําคัญของ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับน้ี จะเป็นเอกสาร
สําคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะนําไปสู่การสร้างความเช่ือมั่น 
และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อ
ท่านผู้สนใจ 
 
 
 
  

…………………………………………..
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย บูรพา  ไ ด้ เ ปิดสอนในระดับปริญญาโท  มี นิสิต เท่ า กับ…69….. คน  อาจารย์
ประจํา…4………….. คน โดยคณาจารย์ที่มี วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจํานวน…4………. คน 
งบประมาณในปี  2560 รวมทั้ งสิ้ น…………………..บาท  ซึ่ งมาจากงบประมาณเ งินแผ่น ดิน 
………………………. บาท และเงินรายได้………………………บาท  
 

 ผลการประเมินทั้ง……..ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ................ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งช้ี ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ....3...... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ....3..... 
AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ ....3...... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ....3...... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ ....3..... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ....3...... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ ....3...... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ ....3...... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ ....3...... 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ ....3...... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ ....3...... 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. การกํากับปริมาณงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ…………………………………… 
2. มีช่องทางการสื่อสารผ่านเวปไซต์ของหลักสูตรโดยเฉพาะ 
3. การใช้ Rubric Score สําหรับตัดสินผลงานนิพนธ์ในหลักสูตร…  

 จุดที่ควรพัฒนา   
1. เทียบเคียงคุณภาพบัณฑิต งานวิจัยของผู้เรียน.............. 
2. การประเมินประสิทธิภาพของวิธีการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
คํานิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการดําเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of 
the Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการ
สร้างรากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พร้อมทั้งแสดงบทบาทนําในการเตรียมความพร้อมให้้กับ
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่สําคัญ 
7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ศาสตร์์ทางทะเล (2) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับผู้ ้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้าน
การศึกษา (4) ศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับแรงงานและการทํางาน (5) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับภาษาตะวันออก 
(ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์์ที่เก่ียวข้องกับ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์์ที่ว่า “การวิจัยนําการพัฒนา” (Research-
led Development) ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็น
พลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมั่นคงจากคํานิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความ
ขอบเขตตามวิสัยทัศน์์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์์ฉบับน้ี 
คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดําเนินงานที่สําคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ัง
สังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของ
มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทาง
วิชาการและการใฝ่ เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
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3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการทํานุ
บํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  
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ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

 
-ปรัชญา- 
 มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญสูงในด้านกฎหมาย สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง เข้าใจประเด็นปัญหา มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย
การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน
นิติศาสตร์ได้ 
 
-ความสําคัญ- 

นักกฎหมายเปรียบได้กับวิศวกรสังคม เน่ืองจากทุกสังคมจะต้องมีกฎกติกา เพ่ือรักษา         
ความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักกฎหมายจึงเป็นส่วนสําคัญในการออกแบบและ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ดังน้ัน การผลิตนักกฎหมายเข้าสู่สังคมจึงเป็นพันธกิจที่สําคัญ
ประการหน่ึงที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตต้องพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง 

 
-วัตถุประสงค์- 
 หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ต้องการบุคลากรที่เข้าใจพลวัตของกฎหมายและสังคม 
ประเมินความเหมาะสมของกฎหมายกับบริบทต่างๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างกฎหมายและสังคม มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ให้ทันต่อสถานการณ์และ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 

2. ELOs 
 

Generic learning 
outcomes 

1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  แก้ไขสถานการณ์ความ
ขัดแย้งด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 
2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการทําง
หรือแก้ไขสถานการณ์ 
3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลักสูตรอธิบายรายละเอียดของโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มี

ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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4. สามารถเรียนรู้และรู้จักนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และนําเสนอผลงาน 

Subject specific 
learning outcomes 

5. ใช้และตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
เป็นธรรม 
6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายอย่างเป็นระบบและสามารถ
ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆในการแก้ไขปัญหา 
7.สามารถทํางานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ 
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3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
 

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
Master of Laws  

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
Master of Laws 

 
คงเดิม 

จํานวนหน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
แผน ข  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
แผน ข  ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 

 
 
คงเดิม 
คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
1) แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  21 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 
2) แผน ข 
หมวดวิชาบังคับเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  9 หน่วยกิต 
งานค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต 

1) แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก            9        หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 
2) แผน ข 
หมวดวิชาบังคับเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  15 หน่วยกิต 
งานนิพนธ์  6 หน่วยกิต 

 
 
ปรับลด 
ปรับเพ่ิม 
คงเดิม 
 
 
 
ปรับลด 
ปรับเพ่ิม 
คงเดิม 
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ส่วนที่ 2 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) วันเสาร์และอาทิตย์ 9.00 น. -16. 00 น. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (สําหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ มีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
บูรพา มีสัญญาจ้างเต็มเวลา 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  อาจาร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกทาง
นิติศาสตร์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการเป็น
ผลงานวิจัย 

3 คุณสม บั ติ ขอ งอาจา ร ย์ป ระจํ า
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจํา
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางนิติศาสตร์ และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาในปีการศึกษานี้ 
5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็น

อาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาในปีการศึกษานี้ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกทางนิติศาสตร์  
และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
ไม่มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมในปีการศึกษา 2560 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2560 สําหรับ
อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ (นิสิตหลักสูตร 2553) 
เป็น อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่มีการสอบวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2560 สําหรับ
อาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระ (นิสิตหลักสูตร 2553) 
กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกทางนิติศาสตร์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 
เรื่อง 

10 การ ตี พิม พ์ เผยแพร่ ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ การเผยแพร่
ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษานิสิต (หลักสูตร 2553) 
สําหรับ แผน ก. มีการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ (TCI 
1) 

11 ภ า ร ะ ง า น อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฯ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรฯมี
ควบคุมภาระงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

12 การปรับปรุ งหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 
5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ยังไม่ครบรอบปรับปรุงหลักสูตร (5 ปี) 
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สรุปผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25530191104127 
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์ประจํา

หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิตําแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปล่ียนแปลงใหม่)

1. นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ Docteur en 
Droit 

อาจารย์ ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ   

2. พันตํารวจโทประลอง ศิริภูล น.ด. อาจารย์ ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ   
3. นางสาวสุจิตรา ใจเอ้ือ น.ด. อาจารย์ ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ  สิ้นสุดสัญญา

จ้าง 
4. นายเอกพล ทรงประโคน LL.M. อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา ประจําหลักสูตร  ย้ า ย ไ ป

ป ร ะ จํ า
หลักสูตรอื่น 

5. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช น.ม. อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา ประจําหลักสูตร  ย้ า ย ไ ป
ป ร ะ จํ า
หลักสูตรอื่น 

 
อาจารย์ประจําหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาท่ีประเมิน 

ชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1. นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์ Docteur en 
Droit 

อาจารย์ ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ  

2. พันตํารวจโทประลอง ศิริภูล น.ด. อาจารย์ ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ  
3. นางสาวรัชนี แตงอ่อน Doutora em 

Ciências 
Jurídicas 

อาจารย์ ปริญญาเอก ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ  



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 15 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน 
สาตรักษ์ 

Ph.D (Law) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก ตรงสาขา ประจําหลักสูตร  

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรปัจจุบันระหว่าง
ปีพ.ศ. 2556-2560 

(1) นางสาวอรรัมภา ไวยมุกข์  
อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริภูล และ รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). ปัญหาเขตอํานาจ

ศ า ล ใ นค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค .  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉ บับภ าษ า ไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), ๒๓๔๒-๒๓๕๔. 

อรรัมภา ไวยมุกข์. (๒๕๖๐). การคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่าง
ประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-ฝรั่งเศส.  บทบัณฑิตย์, ๗๓(๔), ๑๓๑-๑๗๒.           

อรรัมภา ไวยมุกข์, อชิรญา ภู่พงศกร, ประลอง ศิริภูล และ อารยา เน่ืองจํานงค์. (๒๕๖๐). การุณย
ฆาตเชิงรุกโดยสมัครใจกับความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-เยอรมัน. 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙(๓). ๓๙ – ๗๑.  

อรรัมภา ไวยมุกข์. ปัญหาการคุ้มครองคู่สัญญาที่อ่อนแอกว่าในหลักกฎหมายขัดกันไทย. (๒๕๖๐). 
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ๑๐(๑), ๖๓ – ๗๗. 

ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร, ศิริศักด์ิ จึงถาวรรณ, อรรัมภา ไวยมุกข์ และ เอกพล ทรงประโคน (๒๕๕๖). 
มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๕(๓), 
๑๔๙-๑๘๐ 

 
      (2) พ.ต.ท. ประลอง ศิริภูล  
อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริภูล และ รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). ปัญหาเขตอํานาจ

ศ า ล ใ นค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค .  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉ บับภ าษ า ไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), ๒๓๔๒-๒๓๕๔. 

อรรัมภา ไวยมุกข์, อชิรญา ภู่พงศกร, ประลอง ศิริภูล และ อารยา เน่ืองจํานงค์. (๒๕๖๐). การุณย
ฆาตเชิงรุกโดยสมัครใจกับความรับผิดทางอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-เยอรมัน. 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, ๙(๓). ๓๙ – ๗๑.  

ประลอง ศิริภูล (๒๕๕๖). แนวความคิดพ้ืนฐานในการบัญญัติกฎหมาย ให้การก่อการร้ายเป็นความผิด
อาญา, วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๗(๓). ๑-
๑๐. 
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(3) นางสาวรัชนี  แตงอ่อน  
อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริภูล และ รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). ปัญหาเขตอํานาจ

ศ า ล ใ นค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค .  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉ บับภ าษ า ไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), ๒๓๔๒-๒๓๕๔. 

รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติและสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว: แนวทางในการตรากฎหมายเพ่ือบังคับใช้ในประเทศไทย. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, ๙(๒), ๕๗๙ – ๖๑๑. 

รัชนี แตงอ่อน และเจนวิทย์ นวลแสง. (๒๕๕๙). กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและและฐานข้อมูลดี
เอ็นเอแห่งชาติ : ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป. วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย, ๘(๑), ๔๕๙ – ๔๗๖. 

ธีระวัฒน์ จันทึก, พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, รัชนี แตงอ่อน, วสันต์ พรพุทธพงศ์. (๒๕๕๙). 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวทางทะเลของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี. 
ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ ครั้งที่ 1 
“การวิจัยเพ่ือการพัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม” วันที่ ๑๖-๑๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. (หน้า ๒๗๕๓-๒๗๖๗). นครราชสีมา : วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์. 

 
(4)  นางสาวภัทรมน  สาตรักษ์ 

ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๐). ข้อสังเกตบางประการต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙. วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๑๐(๑๙), ๘๙ – ๑๐๕. 

ภัทรมน  สาตรักษ์. (๒๕๕๙). เจตนารมณ์ของประชาชน: จากสกอตแลนด์ถึงเบรกซิท. วารสาร
กฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ แด่อาจารย์สมบัติ วอทอง, 
๑๙๓-๒๐๔. 

ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๕๘). ประชามติกับผลในทาง
กฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีควิเบกและไครเมีย. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๗(๓), ๕๔๕-๕๖๓. 

ภัทรมน สาตรักษ์ , สกฤติ อิสริยานนท์  และธีระพงษ์ ภูริปาณิก .  (๒๕๕๗ ). Book Review: 
Constitutional  

 Referendums: The Theory and Practice of Republican Deliberation. ว า ร ส า ร
การเมือง  
การบริหาร และกฎหมาย, ๖(2), ๒๙๓-๒๙๘.     
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ผลการกํากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรน้ัน 
      (บัณฑิตศึกษา) จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรน้ัน  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
      (ปริญญาตรี เพ่ิมเติมเฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการหรือวิชาชีพ) อาจารย์ 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ ในด้านการปฏิบัติการ 
      (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
      (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 
5 ปี ย้อนหลัง 
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 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
ข้อสังเกต.................................................................................................. 

 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 
อาจารย์
ประจํา 

อาจารย์
พิเศษ 

1.        
2.         
3.       
4.       
5.       

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
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 ข้อสังเกต ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (coursework) จึง.
ไม่มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2560 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท 
หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 
ปี ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิขั้นตํ่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา 
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาน้ัน 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต  ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (coursework) 
จึง.ไม่มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2560 
 
ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก
วิทยานพินธ์
หลัก และ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่สาํเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย ภาระงาน
อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
(จํานวน
นักศึกษา 
ท่ีอาจารย์

เป็นอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา
หลัก) 

มี (ดังแนบ :ระบุเลขเอกสารอ้างอิง) ไม่มี

1. ดร.อรรัมภา 
ไวยมุกข์ 

Docteur en Droit Paris 2 
University, France พ.ศ. 2556 

- อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริ
ภูล และ รัชนี แตงอ่อน (๒๕๖๐). ปัญหาเขตอํานาจ
ศ า ล ใ น ค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค .  Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉ บั บ ภ า ษ า ไ ท ย 
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อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก
วิทยานพินธ์
หลัก และ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่สาํเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณก์ารทําวิจัย ภาระงาน
อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 
(จํานวน
นักศึกษา 
ท่ีอาจารย์

เป็นอาจารย์ 
ท่ีปรึกษา
หลัก) 

มี (ดังแนบ :ระบุเลขเอกสารอ้างอิง) ไม่มี

Master en Droit (Droit 
international) Paris 2 
University, France พ.ศ. 2551 
Licence en Droit (Droit) 
Univerisity of Tours, France 
พ.ศ. 2549 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), 
๒๓๔๒-๒๓๕๔. 
- อรรัมภา ไวยมุกข์ (๒๕๖๐), การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่าง
ประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-ฝร่ังเศส.  
บทบัณฑิตย์, ๗๓(๔), ๑๓๑-๑๗๒ 
 

2. พ.ต.ท.ดร.
ประลอง  ศิ ริ
ภูล  

น.ด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2556 
น.ม. (กฎหมายอาญา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2550 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 
สค.ม. (อาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536 
รป.บ. (บริหารงานตํารวจ) 
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. 
2528 

- อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริ
ภูล และ รัชนี แตงอ่อน (๒๕๖๐). ปัญหาเขตอํานาจ
ศ า ล ใ น ค ดี ผู้ บ ริ โ ภ ค .  Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉ บั บ ภ า ษ า ไ ท ย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), 
๒๓๔๒-๒๓๕๔. 

 IS – 12 คน 

3 .  ด ร . รั ช นี  
แตงอ่อน 

Doutora em Ciências 
Jurídicas, Univ. do Minho, พ.ศ. 
2559 
น.ม.(กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2542 
น .บ .ท . เนติบัณฑิตยสภา พ .ศ . 
2546 

อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริ
ภูล และ รัชนี แตงอ่อน (๒๕๖๐). ปัญหาเขตอํานาจ
ศาลในคดีผู้บริโภค. Veridian E-Journal, 
Silpakorn University ฉบับภาษาไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), 
๒๓๔๒-๒๓๕๔. 
- รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). มาตรการทางกฎหมาย
ในการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติและสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว: แนวทางในการตรากฎหมายเพ่ือ
บังคับใช้ในประเทศไทย. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, ๙(๒), ๕๗๙ – ๖๑๑. 
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เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ปริญญาโท) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
 (ปริญญาเอก) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบ
สัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต ............................................................................................... 
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ตารางอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุ ณ วุ ฒิ /
สาขาวิชา/ 
ปี ที่ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การทําวิจัย สถานภาพ 

มี  ( ดั งแนบ  :
ร ะ บุ เ ล ข
เอกสารอ้างอิง)

ไม่มี 
อ า จ า ร ย์
ประจํา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.       
2.        
3.      
4.      
5.      
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เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์
ประจําต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์
ประจําต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต.......ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม........... 

 
ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ ์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่สาํเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้
างอิง) 

ไม่มี 
อาจาร
ย์
ประจํา 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอ
ก 

1. ดร.อรรัมภา 
ไวยมุกข์ 

Docteur en Droit Paris 2 
University, France พ.ศ. 2556 
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อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ ์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่สาํเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้
างอิง) 

ไม่มี 
อาจาร
ย์
ประจํา 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอ
ก 

Master en Droit (Droit 
international) Paris 2 
University, France พ.ศ. 2551 
Licence en Droit (Droit) 
Univerisity of Tours, France 
พ.ศ. 2549 

2. พ.ต.ท.ดร.
ประลอง ศิริภูล  

น.ด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2556 
น.ม. (กฎหมายอาญา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2550 
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2545 
สค.ม. (อาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยุติธรรม) 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2536 
รป.บ. (บริหารงานตํารวจ) 
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ พ.ศ. 
2528 

    

3. ดร.รัชนี แตง
อ่อน 

Doutora em Ciências 
Jurídicas, Univ. do Minho, 
พ.ศ. 2559 
น.ม.(กฎหมายอาญา) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. 2542 
น.บ.ท. เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 
2546 
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อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานพินธ ์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปทีี่สาํเรจ็
การศึกษา 

ประสบการณก์ารทํา
วิจัย 

สถานภาพ 

มี (ดัง
แนบ :
ระบุเลข
เอกสารอ้
างอิง) 

ไม่มี 
อาจาร
ย์
ประจํา 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอ
ก 

4. รศ.ดร. 
ประทีป ทับอัตตา
นนท์ 

ปร.ด. (ไทยศึกษา) มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2555 
น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ 
2538 
น.บ. รามคําแหง พ.ศ. 2526 
กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ บางแสน พ.ศ. 2520 
น.บ.ท. เนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 
2531 

    

 
ผลงานทางวิชาการผู้สอบการค้นคว้าอิสระ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนนอก 
1) รศ.ดร. ประทีป ทับอัตตานนท์ 
ประทีป ทับอัตตานนท์. (2560) ปัญหาทางกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการกระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่

ราชการโดยประมาท. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 9(1), 407-432. 
ณัฐกานต์ มณีรัตน์, ประทีป ทับอัตตานนท์ และสอาด หอมมณี (2560). ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับ

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542, วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 13(3), 166-175. 

ณพิชญา ช่างเพียร, ประทีป ทับอัตตานนท์, สอาด หอมมณี (2559) ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมาย
ในการพิจารณาให้คนต่างด้าวเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 13(1), 68-77. 

นนทวัช ประหยัด, ภูมิ โชคเหมาะ, สุพล อิงประสาร, ประทีป ทับอัตตานนท์ และ วริยา ล้ําเลิศ 
(2559) ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ในอาณา
เขตทะเลไทย, สักทอง : วารสาร, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 22(3), 1-89. 

แสนทนง อภิบาลศรี, ประทีป ทับอัตตานนท์, สุวิทย์ น่ิมน้อย (2557). ปัญหาและอุปสรรคทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดบทลงโทษทางอาญาในการกระทําผิดจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 10(4), 85-89 
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อดิศร ภัคธนกุล, ประทีป ทับอัตตานนท์ (2557). ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
ศูนย์บริการติดต้ังส่วนควบ และเครื่องอุปกรณ์บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวในรถยนต์ (LPG). 
วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 10(1), 141-149. 

ปฏิเวศน์ อิสเรศโยธิน, ประทีป ทับอัตตานนท์, สุวิทย์ น่ิมน้อย (2557), มาตรการทางกฎหมายในการ
ควบคุมอาชีพรักษาความปลอดภัย, วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 11(1), 94-98. 

ประทีป ทับอัตตานนท์ (2555) ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับกฎหมายว่าด้วยการฉ้อราษฎร์บัง
หลวงในสังคมไทย, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 4(2), 171-200. 

ประทีป ทับอัตตานนท์ (2555) ข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในการเป็นผู้สนับสนุนในความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติดให้โทษ, วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 4(3), 229-253. 

ประทีป ทับอัตตานนท์ (2549) ความรับผิดทางอาญาอันเกิดจากการกระทําโดยประมาท , 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 14(20), 18-27 

 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 (ปริญญาเอก) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต............................................................................................. 
 

เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
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ไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
การเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
ข้อสังเกต  นิสิตในหลักสูตรเป็นนิสิตรหัส 53-57  

ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
ผู้สําเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
นภัสรา ฉัตรแก้วโพธ์ิทอง ปัญห าก า รมี ส่ ว น ร่ ว ม ขอ ง

ประชาชนในการ บั งคั บ ใ ช้  
พระราชบัญญั ติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบ 
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เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา 
 (ปริญญาโท) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 
ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
หรือ นําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหน่ึงของการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 
 (ปริญญาเอก) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 
เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต................................................................................................. 
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เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 
1) เริ่มเปิดหลักสูตรคร้ังแรกในปี พ.ศ. ...2559.............. 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. ...2564........ 

 
สรุปผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง
พัฒนา การดําเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเน่ือง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ 
ดังต่อไปน้ี 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfil the criterion is not implemented. There  
are no plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document 
or evidence available. Performance of the QA practice shows little or 
poor results. 
มีผลการดําเนินงานเบ้ืองต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่
สามารถ/ ไม่มีการวิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การดําเนินงานเทียบ
กับ เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfil the criterion is adequate and evidences 
support that it has been fully implemented.  Performance of the QA 
practice shows consistent results as expected. 
ผลการดําเนินงาน ของระบบดี ทําให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่
กําหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfil the criterion is better than adequate. 
Evidences support that it has been efficiently implemented. 
Performance of the QA practice shows good results and positive 
improvement trend. 
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Rating Description 
มีการดําเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กําหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of 
best practices in the field. Evidences support that it has been 
effectively implemented. Performance of QA practice shows very good 
results and positive improvement trend. 
มีผลการดําเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับช้ันนําของประเทศ มีการ
ดําเนินงานที่ดีต่อเน่ือง ส่งผลให้การดําเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบ
ช้ันนํา ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support 
that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคํานึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. 
Each course and lesson should clearly be designed to achieve its expected 
learning outcomes which should be aligned to the programme expected 
learning outcomes. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that 
relate to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic 
(sometimes called transferable skills) outcomes that relate to any and all 
disciplines e.g. written and oral communication, problem-solving, information 
technology, teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทักษะ
เฉพาะทางของศาสตร์น้ันๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและ
การพูด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes 
which reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจําเป็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 
1.2 The expected learning outcomes cover both 

subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 1.2 และ1.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ 
Sources  
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2    
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

Generic 
learning 
outcomes 

ELO1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยความ
เป็นกลาง ปราศจากอคติ 
ELO2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการทํางานหรือแก้
สถานการณ์ 
ELO3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 
ELO4. สามารถเรียนรู้และรู้จักนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และนําเสนอผลงาน 
 

Subject 
specific 
learning 
outcome 

ELO5. ใช้และตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นธรรม 
ELO6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายอย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆในการแก้ไขปัญหา 
ELO7.สามารถทํางานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทาง
นิติศาสตร์ได้ 

                                                 
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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วิธีการได้มาซ่ึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) จากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  (1.3) 
 
กลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสีย 
วิธีการเก็บข้อมูล ช่วงเวลาท่ี

เก็บข้อมูล 
(ปี

การศึกษา)

ผลการเก็บข้อมูล ผลต่อการ
กําหนด ELO 

ศิษย์เก่าและ
นิสิตปัจจุบัน 

แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
หลักสูตรน.ม. เมื่อ
ครบรอบปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 
2558 

2558 ต้องการให้หลักสูตรผลิต
ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถด้านเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ 

 

การประชุมร่วมกัน
ระห ว่ า งอาจาร ย์
และนิสิตปัจจุบัน 

2559 สิ่งที่นิสิตคาดหวังคือ องค์
ค ว า ม รู้ เ ชิ ง ลึ ก ใ น ส า ข า
นิ ติ ศ า ส ต ร์  ก า ร ศึ ก ษ า
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กฎหม า ย
ประเทศต่างๆ  อาจาร ย์
พิเศษที่มาสอนมีทั้งความรู้
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ
ประสบการณ์ในวิชาชีพทํา
ใ ห้ ไ ด้ รั บประ โยช น์ จ าก
การศึกษาในหลักสูตรฯ 

ELO6 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
และนิสิตปัจจุบัน 

2559-
2560 

นิสิตส่วนใหญ่คาดหวังว่า - 
จะได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ือ
นําไปใช้ในการปรับวุฒิใน
ตําแหน่งงานท่ีทําอยู่  
- ได้รับองค์ความรู้ที่ลึกและ
มุ ม ม อ ง ที่ ก ว้ า ง ขึ้ น ใ น
สาขา วิ ช า นิ ติ ศ าสตร์  ที่
มากกว่าการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  
- พัฒนากระบวนการคิด  
คิดวิเคราะห์ การจัดลําดับ
ความคิดให้มีระเบียบ 
- การศึกษาค้นค ว้า ด้วย
ตนเอง ซึ่งมักจะไม่ได้รับการ
ปลูกฝัง หรือฝึกฝนในระดับ
ปริญญาตรี 

ELO6 
ELO7 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย 

วิธีการเก็บข้อมูล ช่วงเวลาท่ี
เก็บข้อมูล 

(ปี
การศึกษา)

ผลการเก็บข้อมูล ผลต่อการ
กําหนด ELO 

 
ผู้ ส น ใ จ
หลักสูตร 

แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(google form) ไ ป
ยั ง ผู้ ล ง ท ะ เ บี ย น
ขอรับการแจ้งเตือน
เมื่ อมี ก าร เ ปิดรั บ
สมัครนิสิตใหม่ 

2560   

ผู้ใช้บัณฑิต การประชุมร่วมกัน
ร ะ ห ว่ า ง นิ สิ ต
ปัจจุ บัน  ศิษย์ เ ก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต 

2558 ต้องการให้หลักสูตรผลิต
นิสิตที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความเ ช่ียวชาญเฉพาะ
ด้ า น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ด้ า น
กฎหมายแรงงานเพ่ือตอบ
โจทย์ภาคตะวันออก 

 

ผู้แทนจากองค์กร
วิชาชีพเข้ามาเป็น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง 

2558 ได้รับข้อมูลด้านสาขาวิชาที่
เป็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส า ย
วิชาชีพกฎหมาย โดยเฉพาะ
เกณฑ์เก่ียวกับรายวิชาที่
ผู้สมัครทดสอบความรู้ กต. 
กอ. (สนามเล็ก) ต้องใช้ 

 

ข้อมูลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โ ด ย
มหาวิทยาลัย 

2558-
2559 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณ ฑิต ในภาพรวม  แ ต่
คาดหวังให้บัณฑิตมีทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศและ
เทค โน โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ
มากกว่าที่เป็นอยู่ 

ELO3 
ELO4 

 การสัมภาษณ์ผู้ ใ ช้
บัณฑิต 

2559-
2560 

สิ่ งที่องค์กรคาดหวังจาก
ผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมาย
โดยท่ัวไป คือ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ส่วนความคาดหวัง
ต่ อ ม ห า บั ณ ฑิ ต ท า ง
นิติศาสตร์ที่ควรมีมากกว่าผู้
จบป .ตรี  คือ  ทักษะการ

ELO2 
ELO3 
ELO5 
ELO6 
ELO7 
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กลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย 

วิธีการเก็บข้อมูล ช่วงเวลาท่ี
เก็บข้อมูล 

(ปี
การศึกษา)

ผลการเก็บข้อมูล ผลต่อการ
กําหนด ELO 

สื่อสารภาษาต่างประเทศ 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ส่วนด้านองค์ความรู้ทาง
กฎหมาย แต่ละหน่วยงานก็
จะรับผิดชอบปฏิบัติงานที่
เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ กฎหม า ย
เฉพาะด้าน  ซึ่ งมีการ จัด
อบรมหรือเรียนรู้จากการ
ปฏิ บั ติ งานอ ยู่แล้ ว  สิ่ งที่
สําคัญคือ ความสามารถใน
การเ รียน รู้และทําความ
เ ข้ า ใ จ สิ่ ง ใ ห ม่ ๆ เ พ ร า ะ
กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
ไ ปต ามส ถ านก า ร ณ์ อ ยู่
ตลอดเวลา  
มหาบัณฑิตมักได้รับโอกาส
ให้เป็นหัวหน้างาน จึงควรมี
ทั ก ษ ะ ก า ร เ ป็ น ผู้ นํ า  มี
ความคิดริเริ่ม 
ปัญหาทางกฎหมายที่พบได้
บ่อยในภาคตะวันออกคือ 
กฎหมายแรงงาน ยาเสพติด 
การค้าระหว่างประเทศ 
 

มหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย

 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เน้นการพัฒนาองค์ความรู้
ท า ง นิ ติ ศ า ส ต ร์  ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ
มหาวิทยาลัย 

ELO7 

 
เมื่อรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกันใน

เรื่องของความต้องการนักกฎหมายที่มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ สุจริต และมีองค์ความรู้เฉพาะ
ทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภาคตะวันออก เน่ืองจากพ้ืนที่ภาคตะวันออกเป็นที่ต้ังของนิคม
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อุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทําให้สภาพปัญหาที่พบมากในสังคมคือ การใช้แรงงานและการค้า
ระหว่างประเทศในภาคตะวันออก ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียนจึงต้องการนักกฎหมาย
ที่มีความเช่ียวชาญในด้านดังกล่าว เพ่ือพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังพบว่าความคาดหวังในส่วน 
transferable skill ที่ตามมาที่สําคัญ คือ การสื่อสารภาษาต่างประเทศ  

สิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังจากมหาบัณฑิตที่ต่างจากบัณฑิตป.ตรีทางนิติศาสตร์ คือ 
ความสามารถในการคิดที่เป็นระบบ การศึกษาค้นคว้า เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
  
 หลักสูตรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ จากผล
สํารวจพบว่าปัจจุบันการใช้สื่ออินเตอร์เนทเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและรวดเร็ว
ที่สุด หลักสูตรจึงเน้นการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น เวปไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ Facebook ของคณะฯ และ Facebook ของภาควิชานิติศาสตร์ และเวปไซต์ของหลักสูตร 
และไลน์กลุ่มนิสิตแต่ละรุ่น 
   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางสื่อสาร 
ผู้รับบริการ (นักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ)  

http://www.polsci-law.buu.ac.th/  
https://www.facebook.com/Polsci.LawBuu/ 
https://www.facebook.com/buulaw/ 
https://sites.google.com/go.buu.ac.th/llmbuu
ไลน์กลุ่มนิสิตรุ่นต่างๆ 

อาจารย์ - เล่มหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the 

programme and course specifications for each programme it offers, and give 
detailed information about the programme to help stakeholders make an 
informed choice about the programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่าง
ละเอียด เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the 
expected learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They 
help students to understand the teaching and learning methods that enable 
the outcome to be achieved; the assessment methods that enable 
achievement to be demonstrated; and the relationship of the programme 
and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
โดยครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน 
ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธ์ิน้ัน ๆ และ
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

 
ผลการดําเนินงาน   
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 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 2.1 2.2 และ2.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 3   
 
1. รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2-Programme specification)) และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง (2.1) 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียด
ของหลักสูตรต่าง ๆ ตามท่ีปรากฎในมคอ.2 อย่างละเอียด  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจจากเวปไซด์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และเวปไซต์ของหลักสูตร ฯ  ซึ่ง
รายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลักสูตร 
 

รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 เวปไซต์คณะฯ 
 

เวปไซต์หลักสูตรฯ 
 

ชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอน    
รายละเอียดการรับรองจากองค์กร
กํากับดูแล/วิชาชีพ 

  รอการตอบกลับการรับทราบหลักสูตรจากสกอ
 

ชื่อปริญญา    
ชื่อหลักสูตร    
เกณฑ์การรับเข้า    
วันที่จัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตร    
ปรัชญาหลักสูตร    

วัตถุประสงค์หลักสูตร    
โครงสร้างหลักสูตร    
รายวิชาในหลักสูตร    
คําอธิบายรายวิชา    
แผนการเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา 

   

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) 

   ในรูปของวัตถุประสงค์
เชิงสมรรถนะ สําหรับ แผน 

ก. และ แผน ข 
ผลการเรียนรู้ของรายวิชาตาม 
tqf 5 ด้าน ครอบคลุมทั้งความรู ้
ทักษะ และทัศนคติ 

   

แผนที่ ก า รกระจายผลการ
เรียนรู้สู่รายวิชา  

   

 
                                                 
3 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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นอกจากน้ียังได้มีการจัดทํา program profile สําหรับหลักสูตรปรับปรุง 2559 ที่มีข้อมูลที่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เก่ียวข้องควรจะได้รับทราบครบถ้วนและง่ายต่อการทําความเข้าใจ บนเว็ปไซต์ของ
หลักสูตร https://sites.google.com/go.buu.ac.th/llmbuu 

ตัวอย่างบางส่วน จาก program profile บนเวปไซต์หลักสูตร 
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แนวทางการพัฒนา ในปีการศึกษา 2561 อาจพิจารณาให้มีการพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลโดย

ใช้วิธีการนําเสนออ่ืน ๆ เช่น คลิปวิดีโอ หรือ Infographic ที่เข้าใจง่ายและมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 
 
ระบบการปรับปรุงรายละเอียดหลักสูตรที่เผยแพร่ให้มีความเป็นปัจจุบัน  
- หลักสูตร ฯ ปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรที่เผยแพร่โดยเฉพาะทางเวปไซต์ที่ดูแลโดย

หลักสูตรเองในทันทีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง  
- มีการประสานงานกับฝ่ายไอทีของคณะฯ เพ่ือให้ทําการปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร ที่ปรากฎ

บนเวปไซต์ของคณะ 
 
รายละเอียด มคอ.3  และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง (Course 
specification) (2.2) 

เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560 ไม่มีการเรียนการสอนในรายวิชาโดยเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง 
2559 ยังไม่เคยมีการเปิดใช้จริง รายละเอียดการเผยแพร่รายละเอียดรายวิชาเป็นข้อมูลที่อ้างอิงการ
เผยแพร่ในคราวที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ coursework ในปีการศึกษาก่อนหน้า โดยการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดรายวิชาได้มีการเผยแพร่สู่ผู้เรียนด้วย course syllabus ในวันแรกของการ
เรียนการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ  

 
รายละเอียดรายวิชา มคอ.3 ก า ร แ ผ ย แ พ ร่ ด้ ว ย

Course syllabus 
วัตถุประสงค์ของรายวิชา   
เง่ือนไขรายวิชา จํานวนหน่วยกิต   
คําอธิบายรายวิชา/เน้ือหาโดยสรุป   
กําหนดการสอนในแต่ละคาบเรียน   
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รายละเอียดรายวิชา มคอ.3 ก า ร แ ผ ย แ พ ร่ ด้ ว ย
Course syllabus 

ผลการเรียนรู้ที่รายวิชาน้ันๆรับผิดชอบทั้งทางด้าน
Knowledge, skill, attitude 

  

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ในแต่ละคาบเรียน   
กลยุทธ์/กิจกรรมการเรียนสอนที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

  

วิธีการ กําหนดการและสัดส่วนการประเมินผลที่ใช้ใน
รายวิชา 

  

กลยุทธ์การประเมินผลและสัดส่วนที่สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ ในแต่ละด้านที่รายวิชาน้ันๆรับผิดชอบ 
(Knowledge, skill, attitude) 

  

เกณฑ์การวัดผล   
วันที่มีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา   

 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต คือ จัดทํารายละเอียดรายวิชาบนเวปไซต์ของหลักสูตรเพ่ือให้
ผู้เรียนประกอบการตัดสินใจเลือกลงรายวิชา และให้ผู้สนใจสามารถประเมินรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรเพ่ือประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในหลักสูตรได้ 
 

การประเมินการรับรู้รายละเอียดหลักสูตรและข้อกําหนดรายวิชา (2.3) 
- เน่ืองจากมีการจัดทําเวปไซต์ของหลักสูตรฯข้ึนเป็นการเฉพาะด้วย google sites จึงได้มีการ

ติดต้ังระบบ google analytic เพ่ือเก็บข้อมูลการเข้าชมเวปไซต์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาให้เวป
ไซต์ให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายมากย่ิงขึ้นต่อไป 
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การเก็บข้อมูลเปรียบเทียบจํานวนผู้เข้าชมเวปไซต์และพฤติกรรมการเข้าชมเวปไซต์ของ
หลักสูตรระหว่างปีการศึกษา 2559 และ 2560  

 

 
- ใช้แบบสอบถาม (google form) เพ่ือสอบถามผู้สนใจหลักสูตรที่ได้ลงทะเบียนบอกรับการ

แจ้งเตือนการรับสมัครนิสิตใหม่ เพ่ือประเมิน  
1) ช่องทางการเข้าถึงเวปไซต์ของหลักสูตร  
2) ข้อมูลหลักสูตร 2559 ที่ปรากฎบนเวปไซต์ของหลักสูตร ฯ และ คณะ ฯ เพียงพอต่อการ

ตัดสินใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตรหรือไม่ 
และนําข้อมูล feedback ที่ได้รับไปปรับปรุงประเภทของข้อมูลและวิธีการนําเสนอข้อมูลให้

สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 
ในปีการศึกษา 2560 ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าวให้ข้อมูลว่าข้อมูลที่ปรากฎบนเวปไซต์คณะ

และหลักสูตรที่ได้รับเพียงพอแล้วต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกศึกษาที่ม.บูรพาดีหรือไม่ 
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 AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure 
and Content) 
 
Sub Criterion 3 

1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือ
ไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where 
the contribution made by each course in achieving the programme's 
expected learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาที่มีการเรียงลําดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of 
basic courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง
อย่างชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students 
to pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์น้ัน ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant 
and up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือความทันสมัย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes 
(1) 

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

3.2 The contribution made by each course to 
achieve the expected learning outcomes is clear 
(2) 

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้ อหา ท่ีมีการ
เรียงลําดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 3.2 และ3.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 4   
 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (3.1, 3.2) 
 เน่ืองจากหลักสูตรฯต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ที่เข้าใจพลวัตของกฎหมายและ
สังคม ประเมินความเหมาะสมของกฎหมายกับบริบทต่างๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างกฎหมายและสังคม มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ให้ทันต่อสถานการณ์และ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการกระจายความรับผิดชอบ
ในหมวดหมู่รายวิชาต่างๆในหลักสูตรปรับปรุง 2559 ดังต่อไปน้ี 

  

                                                 
4 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 46 

Generic 
learning 
outcomes 

1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

ทัศนคติ เป็นความรับผิดชอบหลักของ
ทุกรายวิชา โดยเฉพาะในส่วนที่
เป็น coursework 

2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่ม
ในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการ
ทํางานหรือแก้ไขสถานการณ์ 

ทัศนคติ เป็นความรับผิดชอบหลักของ
ทุกรายวิชา 

3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการ
สื่อสารเชิงวิชาการได้ 

ทักษะ เป็นความรับผิดชอบหลักของ
ทุกรายวิชา 

4 .  ส าม า ร ถ เ รี ย น รู้ แ ล ะ รู้ จั ก นํ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการค้นคว้ารวบรวม 
จัดการข้อมูล และนําเสนอผลงาน 
 

ทักษะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบห ลั ก ข อ ง
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
( วิ จั ยทางกฎหมาย  บัณ ฑิต
สัมมนา ปัญหาในกม. 
และการทํา Thesis/IS) 

Subject 
specific 
learning 
outcomes 

5 .  ใ ช้ แ ล ะ ตี ค ว า ม ก ฎห ม า ย ใ ห้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และเป็นธรรม 

ทัศนคติ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบห ลั ก ข อ ง
รายวิชาที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 

6 .  สามารถ วิ เคราะห์ ปัญหาทาง
กฎหมายอย่างเป็นระบบและสามารถ
ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านกฎหมายใน
แขนงต่างๆในการแก้ไขปัญหา 

ความรู้ ร า ย วิ ช า ก ฎ ห ม า ย ทั่ ว ไ ป 
กฎหมายเฉพาะทาง (บังคับและ
เลือก) 

7.สามารถทํางานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ 

ความรู้ ความรับผิดชอบหลักของราย
วิชาการที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย  
 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ ผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELOs) ผลการเรยีนรูต้าม
เกณฑ์ tqf 6 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2553 

ผลการเรียนรูต้าม
เกณฑ์ tqf 5 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2559 

Generic Learning Outcomes 

ELO1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน  แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วย
ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

(1.1), (1.3), (1.4) (1.2) 

ELO2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มใน
การแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการทํางานหรือ

(4.2) (4.1) 
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ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELOs) ผลการเรยีนรูต้าม
เกณฑ์ tqf 6 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2553 

ผลการเรียนรูต้าม
เกณฑ์ tqf 5 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2559 

แก้ไขสถานการณ์ 
ELO3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการ
สื่อสารเชิงวิชาการได้ 

(5.3) (5.1) 

ELO4. สามารถเรียนรู้และรู้จักนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ใน
การค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และ
นําเสนอผลงาน 
 

(5.3) (5.2) 

Subject specific learning outcomes 

ELO5. ใช้และตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นธรรม 

(6.2) (1.1) 

ELO6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย
อย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆในการแก้ไข
ปัญหา 

(2.2),(3.1) (2.2) (3.1) 

ELO7. สามารถทํางานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปทาง
วิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทาง
นิติศาสตร์ได้ 

(2.4) (3.2) 

 

การกระจาย ELOs ไปสู่รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 (3.2) 

รหัสวิชา รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน  

67950159 การวิจัยทางกฎหมาย       
67950259 บัณฑิตสัมมนา       
 วิชาบังคับท่ัวไป        

67951159 นิติปรัชญา        

67951259 กฎหมายแพ่งชั้นสูง        

วิชาบังคับเฉพาะหมวดวิชากฎหมายอาญา 

67952159 กฎหมายอาญาชั้นสูง        



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 48 

รหัสวิชา รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

67952259 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง        

67952359 ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสูง 

       

67952459 ปัญหาในกฎหมายอาญา        

วิชาบังคับเฉพาะหมวดวิชากฎหมายมหาชน 

67953159 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง        

67953259 กฎหมายปกครองชั้นสูง        

67953359 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนชั้นสูง        
67953459 ปัญหาในกฎหมายมหาชน        

วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายอาญา 

67964159 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ        

67964259 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ        

67964359 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง        

วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายมหาชน 
67964459 กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง        

67964559 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ        

67964659 กฎหมายการคลังการเงินชั้นสูง        

67964759 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเปรียบเทียบ 

       

67964859 กฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ        

67964959 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจชั้นสูง        

วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

67965059 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
เปรียบเทียบ 

       

67965159 กฎหมายลักษณะละเมิดเปรียบเทียบ        

67965259 กฎหมายลักษณะหนี้เปรียบเทียบ        

67965359 กฎหมาย วิ ธี พิ จ า รณาความแ พ่ ง
เปรียบเทียบ 

       

67965459 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ        

67965559 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ        

67965659 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง        

67965759 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง        
วิชาเลือกกฎหมายพิเศษสําหรับภาคตะวันออก 
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รหัสวิชา รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

67965859 กฎหมายการระงับ ข้อพิพาททาง
พาณิชย์ระหว่างประเทศ 

       

67965959 กฎหมายแรงงานทางทะเล        

67966059 กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าทางทะเลชั้นสูง 

       

67966159 กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์
ชั้นสูง 

       

67966259 กฎหมายว่า ด้วยการพาณิช ย์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 

       

67966359 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชั้นสูง 

       

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
67969959 วิทยานิพนธ์       
67969859 งานนิพนธ์       

 

การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร การจัดลําดับรายวิชา (3.3) 

ลํ า ดั บ
โ ค ร ง
เสร้าง 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

1 วิชาเสริม
พ้ืนฐาน (ไม่
นับหน่วย
กิต) 

67950159 การวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 

67950259 บัณฑิตสัมมนา 3(3-0-6) 

2 วิชาบังคับ
ท่ัวไป 

67951159 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 

67951259 กฎหมายแพ่งชั้นสูง 3(3-0-6) 

3 วิชาบังคับ
เฉพาะ
หมวดวิชา
กฎหมาย
อาญา 

67952159 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3(3-0-6) 

67952259 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง 3(3-0-6) 

67952359 กฎหมายว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ชั้นสูง 

3(3-0-6) 

67952459 ปัญหาในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

วิชาบังคับ
เฉพาะ

67953159 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง 3(3-0-6) 

67953259 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3(3-0-6) 
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หมวดวิชา
กฎหมาย
มหาชน 

67953359 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนชั้นสูง 3(3-0-6) 

67953459 ปัญหาในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 

4 วิชาเลือก  วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายอาญา  

67964159 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

67964259 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

67964359 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาชั้นสูง 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายมหาชน  
67964459 กฎหมายสิทธิมนุษยชนชั้นสูง 3(3-0-6) 

67964559 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

67964659 กฎหมายการคลังการเงินชั้นสูง 3(3-0-6) 

67964759 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เปรียบเทียบ 

3(3-0-6) 

67964859 กฎหมายว่าด้วยสัญญาของรัฐ 3(3-0-6) 

67964959 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

67965059 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

67965159 กฎหมายลักษณะละเมิดเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 
67965259 กฎหมายลักษณะหนี้เปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

67965359 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

67965459 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

67965559 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

67965759 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกกฎหมายพิเศษสําหรับภาคตะวันออก  
67965659 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 3(3-0-6) 

67965859 กฎหมายการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

67965959 กฎหมายแรงงานทางทะเล 3(3-0-6) 

67966059 กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเลชั้นสูง 3(3-0-6) 

67966159 กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นสูง 3(3-0-6) 

67966259 กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 3(3-0-6) 
67966359 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศชั้นสูง 3(3-0-6) 

5 วิทยานิพนธ์
และงาน
นิพนธ์ 

67969959 วิทยานิพนธ์ 1 2 (0-0-
36) 

67969859 งานนิพนธ์ 6(0-0-12) 
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โครงสร้างหลักสูตร Program Profile ที่ปรากฎบนเวปไซต์ของหลักสูตร ฯ 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 52 

 

 

 

  



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 53 

การเรียงลําดับโครงสร้างเนื้อหาของวิชาในหลักสูตร (3.3) 

  
 
 
 
 

 

 

- ด้านองค์ความรู้ชั้นสูงทางนิติศาสตร์ มีการเรียงลําดับโดยคํานึงถึง Bloom’s Taxonomy 
โดย 

 ปี1 เทอม 1 นิสิตจะเรียนวิชาบังคับทั่วไป ได้แก่ รายวิชานิติปรัชญา และรายวิชา
กฎหมายแพ่งขั้นสูง เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตที่มีพ้ืนความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์อยู่แล้ว
ได้เปิดมุมมองใหม่ต่อองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม  

 ปี 1 เทอม 2 นิสิตเรียนวิชาเฉพาะสาขา (อาญา/มหาชน) เพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้
ทางกฎหมายเฉพาะด้านที่ลึกขึ้น สามารถวิเคราะห์วิพากษ์เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ และประเมินความเหมาะสมของกฎหมายกับบริบทต่างๆกันได้ 

 ปี 2 นิสิตเรียนวิชาเลือกที่สนใจ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ และสอบ
ประมวลความรู้ในปี 2 เทอม 2  

- ด้านการวิจัย หลักสูตรปรับปรุง 2559 ได้เพ่ิมการให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลการ

ปี 1 
เทอม1
วิชาบังคับท่ัวไป

(Broaden Legal 
Thinking 

Foundation)

การวิจัยทาง
นิติศาสตร์

ปี 1 
เทอม2

วิชาบังคับเฉพาะ
หมวดวิชา

(Advanced 
legal 

Knowledge)

ปี 1 
เทอม 3 

ปัญหาใน
กฎหมายอาญา/
กฎหมายมหาชน

บัณฑิตสัมมนา

ปี 2 
เทอม 1
รายวิชาเลือก 3 
ด้านตามความ

สนใจ (broaden 
legal 

Knowledge)

สอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/งาน

นิพนธ์

ปี 2
เทอม 2

สอบประมวล
ความรู้

สอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์/งาน

นิพนธ์

รู้ เขา้ใจ วเิคราะห์ ประเมิน 
วเิคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ บูรณาการ

เพ่ือต่อยอดองคค์วามรู้ 
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จัดทําวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ของนิติ โดยมีการเพ่ิมรายวิชาบัณฑิตสัมมนาและจัดแผนการเรียนใน
หลักสูตรที่ส่งเสริมการจัดทําวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ 

 ปี 1 เทอม 1 นิสิตจะเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน ได้แก่ การวิจัยทางนิติศาสตร์ เนื่องจาก
โดยปกติแล้ว นิสิตจะไม่เคยเรียนวิชาวิจัยในช้ันปริญญาตรีทางนิติศาสตร์มาก่อน  

 ปี 1 เทอม 3 นิสิตจะเรียนวิชาบัณฑิตสัมมนา เพ่ือฝึกปฏิบัติการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
ไปพร้อมๆกับรายวิชาปัญหาในกฎหมายอาญา/กฎหมายมหาชน นิสิตนําองค์ความรู้
ทางกฎหมายเชิงลึกเฉพาะด้านที่ได้รับมาในปี 1 เทอม 2 ประมวลเข้าด้วยกัน 
สามารถระบุปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์
ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ เพ่ือให้ได้มาซึ่งคําถามและสมมติฐานงานวิจัย  
โดยเมื่อจบภาคการศึกษาแล้วนิสิตจะต้องมีหัวข้อวิจัย พร้อมคําถามงานวิจัยและ
สมมติฐานการวิจัย สามารถค้นคว้ารวบรวมข้อมูลสําหรับการทํา documentary 
research และมีโครงร่างงานวิจัย  

 ปี 2 นิสิตจะมีความพร้อมในการจัดทําวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ สามารถดําเนินการ
ต่อเน่ืองได้ทันทีภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาจนสามารถสําเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยเทอม 1 นิสิตต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/งาน
นิพนธ์ และใน เทอม 2 นิสิตสามารถสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์และ
สําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 
philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set 
of related beliefs that influences what and how students should be taught. 
It defines the purpose of education, the roles of teachers and students, and 
what should be taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา 
คือ ชุดของความเช่ือที่มีผลต่อเน้ือหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาท
ผู้สอนและผู้เรียน เน้ือหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of 
meaning by the student, and not just something that is imparted by the 
teacher. It is a deep approach of learning that seeks to make meaning and 
achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้
ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner 
takes when learning. This in turn is dependent on the concepts that the 
learner holds of learning, what he or she knows about his or her own learning, 
and the strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่ง
ในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของหลักการเรียนรู้ ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมี
ศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทําดังน้ี 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make 
meaningful choices in terms of subject content, programme routes, 
approaches to assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเน้ือหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  
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6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how 
to learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. 
commitment to critical inquiry, information-processing skills, a willingness to 
experiment with new ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3 3 

4.2 Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการดําเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 5   
  

                                                 
5 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 57 

ปรัชญาการศึกษา (4.1) 

“มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีความเช่ียวชาญสูงในด้านกฎหมาย สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง เข้าใจประเด็นปัญหา มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย
การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน
นิติศาสตร์ได้” 

ปรัชญาของหลักสูตรฯ ในภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีร่วมกัน คือ “สร้างนักนิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม” เพ่ือให้บรรลุปรัชญาการศึกษาดังกล่าวสําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมต้องเป็นผลมาจากการที่มหาบัณฑิต
ทางด้านนิติศาสตร์มีความเช่ียวชาญสูงในด้านกฎหมาย กล่าวคือ มิใช่เพียงจดจําตัวบทหรือหลัก
กฎหมายที่มีอยู่และมีทักษะในการวิเคราะห์จับประเด็นและปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายท่ี
เรียนรู้มาได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น 
เข้าใจที่มาของประเด็นปัญหาความขัดแย้งและตระหนักถึงความมีพลวัตของกฎหมายและสังคม เข้าใจ 
relativity ของกฎหมาย มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยการใช้การตีความกฎหมายที่มี
อยู่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย นอกจากน้ียังจะต้องเข้าใจที่มา
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ หรือ เสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม หรือ ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพ่ือแก้ปัญหาและให้บริการแก่หน่วยงานที่ตนเองสังกัด
รวมไปถึงสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ข้อแรก คือ “การจัดการศึกษาใน
ลักษณะปลูกฝังค่านิยมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ”  และข้อสอง คือ “การดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและ
พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน 
ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มี
ความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

เน่ืองจากในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมิได้มีการเรียนการสอนในรายวิชา (coursework) 
การส่ือสารปรัชญาหลักสูตรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ปรัชญาหลักสูตรฯผ่านเวป
ไซต์ของหลักสูตร  

 
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร (4.2, 4.3) 

ELOs Teaching and Learning Activities 
 Coursework Thesis/IS 
Generic learning 
outcomes 

  

ELO1. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ อ่ื น   แ ก้ ไ ข
สถานการณ์ความขัดแย้งด้วย

การอภิปรายประเด็น 
controversial ในวงการกฎหมาย
ในช้ันเรียน  

การ discuss ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการให้
เหตุผลประกอบ  จุดยืนของ
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ELOs Teaching and Learning Activities 
 Coursework Thesis/IS 
ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ  ตนเองในการเขียนเล่ม 
ELO2. กล้าแสดงออกและมี
ความคิดริ เ ริ่ ม ในการแสดง
ประเด็นใหม่ๆ ในการทํางาน
หรือแก้ไขสถานการณ์ 

ยกประเด็นปัญหาทางกฎหมายใน
ภาคตะวันออกให้ นิสิตร่ วมกัน
อภิปรายและช่วยกันแก้ปัญหา 

การ discuss ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ELO3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน 
ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 

การนําเสนองานกลุ่ม  
การอภิปรายในช้ันเรียน 

นําเสนอ ให้เหตุผลและป้องกัน
งานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์ด้วย
วาจา 
 

ELO4. สามารถเรียนรู้และรู้จัก
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล 
และนําเสนอผลงาน 

-ทํางานกลุ่ม ค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ือประกอบการศึกษารายวิชา
กําหนดให้นิสิตสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลเฉพาะทาง
ก ฎ ห ม า ย  เ ช่ น  ฐ า น ข้ อ มู ล 
Westlaw 
กําหนดให้นิสิตนําเสนอข้อมูลที่
ค้ น ค ว้ า ม า ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศใหม่ๆ 

ก า ร ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล เ พ่ื อ
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด ทํ า
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ การ
นํ า เ ส น อ ง า น นิ พ น ธ์ /
วิทยานิพนธ์ 

Subject specific learning 
outcomes 

  

ELO5. ใช้และตีความกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายและเป็นธรรม 

การอภิปรายในช้ันเรียน 
จัดทํารายงานในหัวข้อที่ต้องมีการ
ใช้การตีความกฎหมาย 
การเขียนตอบข้อสอบ 

การตีความกฎหมายเ พ่ือให้
เหตุผลสนับสนุนจุด ยืนของ
ตนเองในประเด็นต่างๆในงาน
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

ELO6. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ
และสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆ
ในการแก้ไขปัญหา 

ยกประเด็นปัญหาทางกฎหมายใน
ภาคตะวันออกให้ นิสิตร่ วมกัน
อภิปรายและช่วยกันแก้ปัญหา 

ก า รค้ น ห า คํ า ถ าม / ปัญห า
งาน วิจัย  การ ต้ังสมมติฐาน
งานวิจัย  

ELO7.  สามารถทํางานวิจัย
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการ
หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ทางนิติศาสตร์ได้ 

- จัดทํางานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers: 
การประเมินประกอบด้วย  

a. New student admission  
การรับเข้าผู้เรียน  

b. Continuous assessment during the course of study 
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ืองระหว่างการศึกษา  

c. Final/exit test before graduation 
การทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษา  

2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should 
be adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They 
should measure the achievement of all the expected learning outcomes of 
the programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และ
ควรวัด ผลสัมฤทธ์ิของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve 
diagnostic, formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลท่ีหลากหลาย เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
วินิจฉัยการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ 
และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across 
the programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเช่ือมโยงกันทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is 
valid, reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented 
and regularly evaluated and new assessment methods are developed and 
tested. 
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ความเที่ยงตรง และความน่าเช่ือถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น 
และได้นําไปทดลองใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to 
students (4,5) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 

3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเช่ือถือ 
และเป็นธรรม 

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา
 และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 3 

5 . 5  Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการดําเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ5.5 โดยใช้ Diagnostic Questions 

และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 6   
 
 
การรับเข้า 

นโยบายการรับเข้า 
- หลักสูตร 2553 รับผู้จบป.ตรีนิติศาสตร์ GPA 2.50 ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ทํางาน 2 ปี

ขึ้นไปเท่าน้ัน สําหรับหลักสูตรปรับปรุง 2559 รับผู้จบป.ตรีนิติศาสตร์ ไม่กําหนด GPA ขั้นตํ่า หรือ
ประสบการณ์ทํางาน  

- รับเข้าในภาคการศึกษาต้นของแต่ละปีการศึกษาเท่าน้ัน 
- จํานวนรับตามที่กําหนดไว้ในเล่ม มคอ.2. ประกอบด้วยนิสิต แผน ก.  5 คน และ แผน ข. 

15 คน ต่อปีการศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือก 
- ผ่านการสอบข้อเขียน โดยผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่า มีความรู้พ้ืนฐานด้านองค์ความรู้ใน

สาขาวิชานิติศาสตร์ที่เพียงพอ สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านกฎหมายใน
เบ้ืองต้นได้ 
- และผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้มีทัศนคติที่สอดคล้องกับการเป็น
นักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการศึกษา มีเป้าหมายในการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างแท้จริง 
  

                                                 
6 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับการประเมินผล (5.1) 

 
 กิจกรรมการเรียน

การสอน 
Teaching and 

Learning 
Activities 

การประเมินระหว่าง
การเรียน 

 

การประเมินเพื่อสําเร็จการศึกษา 

สอบประมวล
ความรู ้

ประเมินในช้ันตอนการสอบ
ปากเปล่างานนิพนธ์โดยค

กก.สอบปากเปล่า 

Generic learning outcomes   
ELO1. 
เคารพสิทธิ 
รับฟังความ
คิดเหน็ของ
ผู้อ่ืน  แก้ไข
สถานการณ์
ความ
ขัดแย้งด้วย
ความเป็น
กลาง 
ปราศจาก
อคติ 

การอภิปราย
ประเด็น 
controversial ใน
วงการกฎหมายใน
ช้ันเรียน  
การ discuss 
ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
และการให้เหตุผล
ประกอบ จุดยืนของ
ตนเองในการเขียน
เล่ม 
 

- ประเมินจากการให้
เหตุผลประกอบ
รายงานที่นิสิตได้จัดทํา 
- การสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน 

- การศึกษาพิจารณาแนวคิด
ของนักกฎหมายสํานักต่างๆ
อย่างรอบด้าน 

ELO2. กล้า
แสดงออก
และมี
ความคิด
ริเริ่มในการ
แสดง
ประเด็น
ใหม่ๆ ใน
การทํางาน
หรือแก้ไข
สถานการณ ์

ยกประเด็นปัญหา
ทางกฎหมายในภาค
ตะวันออกให้นิสิต
ร่วมกันอภิปรายและ
ช่วยกันแก้ปัญหา 
การ discuss 
ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 

- การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นิสิตในการทํางาน 
อภิปรายกลุ่ม นําเสนอ
งานร่วมกันในช้ันเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม
และการแสดงออกของ
นิสิตในการแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

- ความคิดริเริ่มในการนําเสนอ
ประเด็นใหม่ในการเสนอ
หัวข้อวิจัย  คําถามงานวิจัย 
สมมติฐานงานวิจัยและ/หรือ
แนวทางการแก้ไขประเด็น
ปัญหาทางกฎหมาย 
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 กิจกรรมการเรียน
การสอน 

Teaching and 
Learning 
Activities 

การประเมินระหว่าง
การเรียน 

 

การประเมินเพื่อสําเร็จการศึกษา 

สอบประมวล
ความรู ้

ประเมินในช้ันตอนการสอบ
ปากเปล่างานนิพนธ์โดยค

กก.สอบปากเปล่า 

ELO3. ใช้
ภาษาพูด 
ภาษาเขียน 
ในการ
สื่อสารเชิง
วิชาการได้ 

การนําเสนองาน
กลุ่ม  
การอภิปรายในช้ัน
เรียน 
นําเสนอ ให้เหตุผล
และป้องกันงาน
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์
ด้วยวาจา 
 

- ประเมินจากการ
อภิปราย แสดงความ
คิดเห็น หรือการตอบ
ข้อสอบ 
- ประเมินจากรายงาน 
ผลงานทางวิชาการที่
นิสิตได้จัดทําขึ้น 
 

ประเมินจาก
การใช้ภาษา
ในการเขียน
ตอบข้อสอบ 

ประเมินจากการใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ในการเขียนเลม่งานวิจัย 
นําเสนอ และให้เหตุผลปาก
เปล่าเพ่ือป้องกันงานนิพนธ์ 

ELO4. 
สามารถ
เรียนรู้และ
รู้จักนํา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาปรับใช้
ให้เกิด
ประโยชน์ 
ในการ
ค้นคว้า
รวบรวม 
จัดการ
ข้อมูล และ
นําเสนอ
ผลงาน 

-ทํางานกลุ่ม คน้คว้า
ด้วยตนเองเพ่ือ
ประกอบการศึกษา
รายวิชากําหนดให้
นิสิตสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต 
ฐานข้อมูลเฉพาะ
ทางกฎหมาย เช่น 
ฐานข้อมูล 
Westlaw 
กําหนดให้นิสิต
นําเสนอข้อมูลที่
ค้นคว้ามาด้วย
เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ 
การค้นคว้าข้อมูล
เพ่ือประกอบการ
จัดทําวิทยานิพนธ์/
งานนิพนธ์ การ
นําเสนองานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ 
 
 

- ประเมินจากรายงาน 
ผลงานทางวิชาการที่
นิสิตได้จัดทําขึ้น 
 

- - ทักษะ การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตหรือฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือประกอบ
งานนิพนธ์ 
- การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์นําเสนองาน
เขียน และจัดทํา
บรรณานุกรม 
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 กิจกรรมการเรียน
การสอน 

Teaching and 
Learning 
Activities 

การประเมินระหว่าง
การเรียน 

 

การประเมินเพื่อสําเร็จการศึกษา 

สอบประมวล
ความรู ้

ประเมินในช้ันตอนการสอบ
ปากเปล่างานนิพนธ์โดยค

กก.สอบปากเปล่า 

Subject specific learning outcomes   
ELO5. ใช้
และตีความ
กฎหมายให้
สอดคล้อง
กับ
เจตนารมณ์
ของ
กฎหมาย
และเปน็
ธรรม 

การอภิปรายในช้ัน
เรียน 
จัดทํารายงานใน
หัวข้อที่ต้องมีการใช้
การตีความกฎหมาย 
 
จัดทํางานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ทาง
นิติศาสตร์ ผู้จดัทํา
จะต้องมีการตีความ
กฎหมายที่บังคับใช้
อยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือให้เหตุผล
สนับสนุนจุดยืนของ
ตนเองในประเด็น
ต่างๆในงานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ 

- ประเมินจากรายงาน 
ผลงานที่นิสิตได้จัดทํา 
การเขียนตอบข้อสอบ 
- การสังเกตพฤติกรรม
ในช้ันเรียน 

ประเมินจาก
ความสามารถ
การตีความ
กฎหมาย
เพ่ือให้เหตุผล
สนับสนุน
จุดยืนของ
ตนเองใน
ประเด็นต่างๆ
ในการตอบ
ข้อสอบ
ประมวล
ความรู้ 

ประเมินจากความสามารถ
การตีความกฎหมายเพ่ือให้
เหตุผลสนับสนุนจุดยืนของ
ตนเองในประเด็นต่างๆใน
งานนิพนธ์วิทยานิพนธ์ ว่า
สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายและเป็นธรรม
หรือไม่ 

ELO6. 
สามารถ
วิเคราะห์
ปัญหาทาง
กฎหมาย
อย่างเปน็
ระบบและ
สามารถ
ประยุกต์
ศาสตร์
ทางด้าน
กฎหมายใน
แขนงต่างๆ
ในการ

ยกประเด็นปัญหา
ทางกฎหมายในภาค
ตะวันออกให้นิสิต
ร่วมกันอภิปรายและ
ช่วยกันแก้ปัญหา 
ในการจัดทํางาน
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์
ทางนิติศาสตร์ 
ผู้จัดทําจะต้อง การ
ค้นหาคําถาม/
ปัญหางานวิจัย การ
ต้ังสมมติฐาน
งานวิจัยทาง
นิติศาสตร์  

- การทดสอบย่อยและ
การสอบปลายภาค 
- ผลการอภิปราย 
แสดงความคิดเห็น 
- ประเมินจากรายงาน
การวิจัยที่นิสิตได้จัดทํา
ขึ้น 
 

. ประเมิน
จากการ
นําเสนอ
ข้อมูล องค์
ความรู้ ใน
หัวข้อที่ยกมา
เป็นคําถามใน
ข้อสอบ ทั้ง
ในแนวกว้าง
และเชิงลึก  
 

. ประเมินจากการนําเสนอ
ข้อมูล องค์ความรู้ ในหัวข้อ
ที่เลือกศึกษา  ทั้งในแนว
กว้างและเชิงลึก  
-  ประเมินจาก
ความสามารถ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ บูรณาการความรู้
ทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้าน
กฎหมายในแขนงต่างๆเพ่ือ
แก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่
ค้นพบ 
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 กิจกรรมการเรียน
การสอน 

Teaching and 
Learning 
Activities 

การประเมินระหว่าง
การเรียน 

 

การประเมินเพื่อสําเร็จการศึกษา 

สอบประมวล
ความรู ้

ประเมินในช้ันตอนการสอบ
ปากเปล่างานนิพนธ์โดยค

กก.สอบปากเปล่า 

แก้ไข
ปัญหา 
ELO7. 
สามารถ
ทํางานวิจัย
เพื่อให้ได้
ข้อสรุปทาง
วิชาการ
หรือพัฒนา
ต่อยอดองค์
ความรู้ทาง
นิติศาสตร์
ได้ 

จัดทํางานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ทาง
นิติศาสตร์ 

- อาจารย์ที่ปรึกษางาน
นิพนธ์ประเมินจาก
กระบวนการจัดทํา
งานวิจัยของนิสิต 
 

- ประเมินจากความก้าวหน้า
ของข้อสรุป ขอ้เสนอแนะที่
เป็นผลลัพธ์จากงานนิพนธ์  

 
เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  

นอกจากน้ีในต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ จัดทํา Rubric Score (5.3) สําหรับการ
ประเมินผลเก่ียวกับการจัดทํางานนิพนธ์ขึ้นมาใช้ในหลักสูตรฯเป็นการเฉพาะ โดยคํานึงถึง
ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางนิติศาสตร์  

เพ่ือให้การประเมินครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในเล่มหลักสูตร จึงแบ่งการประเมิน
เป็นสองส่วน ได้แก่  

(1) แบบการประเมิน Research Competence (ความสามารถในการจัดทํางานนิพนธ์) 
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 5 ประเด็น ช่วงคะแนน 0-3 อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้
คะแนน และอนุมัติให้ขึ้นสอบปากเปล่าเมื่อนิสิตได้คะแนน 1.75/3 และไม่มีประเด็นใดได้ 0 คะแนน 
และ  

(2) แบบการประเมินผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบปาก
เปล่า แบ่งเป็น 5 ประเด็น ช่วงคะแนน 0-3 กรรมการแต่ละท่านอนุมัติให้นิสิตได้ระดับขั้นผ่านตาม
เกณฑ์ (S) เมื่อนิสิตได้คะแนน 1.75/3 และไม่มีประเด็นใดได้ 0 คะแนน กรณีนิสิตได้คะแนน 1.0-1.74 
คะแนนและไม่มีประเด็นใดได้ 0 คะแนน ให้นิสิตได้ระดับขั้น ยังไม่สมบูรณ์ (I) 

ในปีการศึกษา 2560 มีการทบทวนหัวข้อการประเมินเล็กน้อยเพ่ือให้สอดคล้องกับ ELOs  
มากย่ิงขึ้น 
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 หัวข้อประเมิน ELOs  
การประเมิน 
ความสามารถ
ในการจัด
ทํางานนิพนธ์ 
โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา  

1. ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่อย่างสมํ่าเสมอ  
2. การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ   
3. ความคิดริเริ่มในการนําเสนอประเด็นใหม่ในการเสนอหัวข้อ
วิจัย  คําถามงานวิจัย สมมติฐานงานวิจัยและ/หรือแนวทางการ
แก้ไขประเด็นปัญหาทางกฎหมาย  

ELO2 

4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นําเสนองานเขียน และจัดทํา
บรรณานุกรม  

ELO4 

5. ทักษะ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบงานนิพนธ์  

ELO4 

การประเมินผล
การสอบปาก
เปล่างานนิพนธ์ 

1. การใช้ข้อมูลและการอ้างอิงที่มาของข้อมูล   
2. มีความรู้ ในหัวข้อที่ศึกษา  ทั้งในแนวกว้างและเชิงลึก ของ
สาขาวิชาที่ศึกษา 

ELO6 

3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆเพ่ือ
แก้ไขปัญหา  

ELO5 
ELO6  
ELO7 

4. การศึกษาพิจารณาแนวคิดของนักกฎหมายสํานักต่างๆอย่าง
รอบด้าน  

ELO1 

5. ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ELO3 
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Rubric Score 1 ความสามารถในการจัดทํางานนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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Rubric Score 2 สําหรับประเมินผลการสอบปากเปล่าโดยคกก.สอบปากเปล่างานนิพนธ์ 
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การเผยแพร่และการรับรู้ช่วงเวลากฎเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้ (5.2) 
สําหรับ Coursework งานบัณฑิตศึกษาแจก Course syllabus ซึ่งระบุช่วงเวลา และเกณฑ์

การประเมินที่ใช้ ให้กับนิสิตในคาบแรกของทุกรายวิชา อาจารย์ผู้สอนแจ้งและตกลงวิธีการประเมินผล
ร่วมกับนิสิต 

สําหรับการสอบงานนิพนธ์ หลักสูตร ฯ แจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานนิพนธ์ (rubric score) 
บนเวปไซต์ของหลักสูตรฯ 

 
การแจ้งผลกลับในเวลาท่ีผู้เรียนยังแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ (5.4) 

ใน coursework อ.ผู้สอนประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกตจากการตอบคําถามหรือใช้การ
ทดสอบย่อยที่ไม่ได้มีการเก็บคะแนนเพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้ของนิสิตระหว่างการเรียนได้ 

สําหรับรายวิชางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ อ.ที่ปรึกษา จะตรวจสอบคุณภาพงานและให้ 
feedback ตลอดเวลา  นอกจากน้ีปธ.หลักสูตรรับทราบผ่านแบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทํา
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ ซึ่งนิสิตที่อยู่ระหว่างการจัดทําการวิจัยจะต้องดําเนินการส่งให้ประธาน
หลักสูตรอย่างน้อยทุกภาคการศึกษาประกอบการย่ืนคําร้องขอรักษาสภาพ ประธานหลักสูตรพิจารณา
รายงานความก้าวหน้า หากพบว่านิสิตมีปัญหาอุปสรรค จะนําเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคกก.ประจํา
หลักสูตรเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 
กระบวนการร้องเรียนผลการประเมิน (Appeal Procedure) (5.5) 

หลักสูตรมีการจัดทําระบบ Appeal & Complaint procedure บนเวปไซต์ของหลักสูตรฯ 
ด้วยการประยุกต์ใช้ google form ร่วมกับ add-on formMules เมื่อมีผู้ร้องเรียนผลการประเมิน
หรือร้องทุกข์จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมลล์ไปยังปธ.หลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาฯเพ่ือรับทราบและ
ดําเนินการต่อไป และระบบจะแจ้ง case number และผลการดําเนินการเป็นระยะๆให้แก่นิสิตทาง
อีเมลล์ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ  

และเมื่อการแก้ปัญหาเสร็จสิ้นระบบจะส่งแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียน
ให้แก่นิสิตโดยอัตโนมัติ โดยสอบถามความพึงพอใจ สองด้านได้แก่  

1) วิธีการและผลลัพธ์การจัดการข้อร้องเรียน และ  
2) ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการข้อร้องเรียน  
การหากนิสิตให้ความร่วมมือตอบแบบประเมินก็จะใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
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ในปีการศึกษา 2560 มีการสํารวจการเข้าถึงระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตร ฯ โดยพบว่า
นิสิตส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับทราบถึงระบบการจัดการข้อร้องเรียนข้างต้น จึงควรเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากย่ิงขึ้น 
 
  2560 
ท่านทราบหรือไม่ว่าหลักสูตรมี
แบบฟอร์มอุทธรณ์ผลการสอบและ
ข้อร้องเรียน บนหน้าเวปไซต์ของ
หลักสูตร 
https://sites.google.com/go.bu
u.ac.th/llmbuu 

ทราบ และเคยอุทธรณ์ผลการสอบ 
และร้องเรียน ผ่านช่องทางดังกล่าว 

0% 

ทราบ แต่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้
ช่องทางดังกล่าว 

21.4% 

ไม่ทราบ 78.6% 

 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 
Sub Criterion 6 

1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or 
needs (including succession, promotion, re-deployment, termination, and 
retirement plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of 
academic staff fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
หรือความต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน 
ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้
มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  

 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงกับการ
เรียนรู้ในหลักสูตร 

 apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

 develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การกํากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, 
which includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บน
พ้ืนฐานของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน 
และเป็นที่เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ 
และความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional 
ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย
คํานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically 
identified, and appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน  

9. Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service. 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are 
established, monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และปริมาณของ
กิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเอง  
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) 

  มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

3 3 

6.2 Staff-to-studentratio and workload are measured 
and monitored to improve the quality of 
education, research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (4,5,6,7) 

 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

6 . 4   Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 
 สายวิชาการ 

3 3 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการน้ัน  

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

3 3 

6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เก่ียวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจําหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง
รวม จํานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอกจํานวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
4. อาจารย์ 1 3 4 3.26 4 
4.1 ดร.อรรัมภา ไวยมุกข์    1.20  
4.2 ดร.ประลอง ศิริภูล    1.03  
4.3 ดร.รัชนี แตงอ่อน    1.03  
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6 .  อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 1 3 4 3.26 4 
 

หมายเหตุ : FTE อาจารย์ ในหลักสูตรคํานวณจาก ภาระงานให้ที่ปรึกษางานนิพนธ์ โดยอ้างอิงจํานวน
หน่วยภาระงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
พ.ศ. 2558 ภาคผนวก ข้อ 7.2.1(2) ที่กําหนดให้คิดภาระงานต่อช่ัวโมงต่อเรื่องต่อสัปดาห์ต่อภาค
การศึกษาเท่ากับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชางานนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) 
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  3. การคํานวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการคํานวณตามคู่มือ AUN QA Version3 
หน้า 30 วิธีที่ 1 โดยกําหนด 1 FTE เท่ากับการทํางาน 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห 
 
ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จํานวน

อาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จํานวน
อาจารย์
ลาออก/
เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวน
อาจารย์เขา้
ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จํานวน
อาจารย์
ทั้งหมด
ปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล)

2558 5 0 0 5  
2559 5 0 0 5  
2560 5 1 0 4  

 
ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนสิิตต่อ
อาจารย์ 

2558 37.58 3.97 9.47 : 1 
2559 7.5 1.17 6.4 : 1 
2560 34.5 3.26 10.58:1 

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร และนักวิจัย 
 

ปี 

หลักสู
ตร

ระดับ 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร /
นักวิจัยผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ผลงาน 

2557 โท ภัทรมน สาตรักษ์ ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์  และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๕๗). Book 
Review: Constitutional  Referendums: The Theory and Practice 
of Republican Deliberation. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๖(๒), ๒๙๓-๒๙๘.      

2558 โท ภัทรมน สาตรักษ์ ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๕๘). 
ประชามติกับผลในทางกฎหมายระหว่างประเทศ: ศึกษากรณี
ควิเบกและไครเมีย. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 
๗(๓), ๕๔๕-๕๖๓. 

2559 โท รัชนี แตงอ่อน รัชนี แตงอ่อน และเจนวิทย์ นวลแสง. (๒๕๕๙). กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาและและฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ : ประสบการณ์
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ปี 

หลักสู
ตร

ระดับ 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร /
นักวิจัยผู้ทาํ
ผลงานร่วม 

ผลงาน 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, ๘(๑), ๔๕๙ – ๔๗๖. 

 โท ภัทรมน สาตรักษ์ ภัทรมน  สาตรักษ์. (๒๕๕๙). เจตนารมณ์ของประชาชน: จากสกอตแลนด์
ถึงเบรกซิท. วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ แด่อาจารย์สมบัติ วอทอง, ๑๙๓-
๒๐๔. 

2560 โท อรรัมภา ไวยมุกข์ 
ประลอง ศิริภูล 
รัชนี แตงอ่อน 
 

อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริภูล และ รัชนี แตงอ่อน 
(๒๕๖๐). ปัญหาเขตอํานาจศาลในคดีผู้บริโภค. Veridian E-
Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), ๒๓๔๒-๒๓๕๔. 

 โท อรรัมภา ไวยมุกข์ อรรัมภา ไวยมุกข์ (๒๕๖๐ ) , การคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อสัญญา
อนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างประเทศ: ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทย-ฝร่ังเศส.  บทบัณฑิตย์, ๗๓(๔), ๑๓๑-๑๗๒. 

 โท อรรัมภา ไวยมุกข์ 
ประลอง ศิริภูล 

อรรัมภา ไวยมุกข์, อชิรญา ภู่พงศกร, ประลอง ศิริภูล, อารยา เนื่องจํานงค์
, (๒๕๖๐) การุณยฆาตเชิงรุกโดยสมัครใจกับกฎหมายอาญา : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-เยอรมัน . วารสารการเมือง 
การบริหารและกฎหมาย, ๙(๓), ๓๗-๗๐. 

 โท อรรัมภา ไวยมุกข์ อรรัมภา ไวยมุกข์ (๒๕๖๐). ปัญหาการคุ้มครองคู่สัญญาท่ีอ่อนแอกว่าใน
หลักกฎหมายขัดกันไทย. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๑๐(๑), ๖๓-๗๗. 

 โท รัชนี แตงอ่อน รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลดี
เอ็นเอแห่งชาติและสิทธิความเป็นส่วนตัว: แนวทางในการตรา
กฎหมายเพ่ือบังคับใช้ในประเทศไทย. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, ๙(๒), ๕๗๙ – ๖๑๑. 

 โท ภัทรมน สาตรักษ์ ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๐). 
ข้อสังเกตบางประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙. วารสารกฎหมายคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๑๐(๑๙), ๘๙ – ๑๐๕. 

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จํานวนผลงานต่อ
อ า จ า ร ย์ แ ล ะ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557  1   1 0.2 
2558 1 1   2 0.4 
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2559  2   2 0.4 
2560  6   6 1.5 

ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ หัวข้อการอบรม วันเวลา /สถานที ่ การนําไปใช้ประโยชน์

รัชนี 
แตงอ่อน 

การประชุมพิจารณาลงนามสนับสนุนร่าง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(มคอ.1) ในสาขาวิชานิติศาสตร์  

วันท่ี 9 ต.ค. 2560 ณ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

การจัดการเรียนการสอน 

เข้าอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบ
มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based 
Education Approach) 

16 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา การจัดการเรียนการสอน 

เข้าอบรมโครงการขอตําแหน่งทาง
วิชาการ หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560  
 

19 มิถุนายน 2561  ณ หอประชุมธํารงบัว
ศรี ม.บูรพา 

การทําผลงานทางวิชาการ

โครงการพัฒนาศกัยภาพบุคลากรสู่ความ
เป็นเลิศ  

16-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลปกครอง
เพชรบุรี และ มหาวิทยลัยราชภัฎเพชรบุรี 

 

ประลอง 
ศิริภูล 
 

เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “บริบท
ระหว่างประเทศในเรื่องการจัดทํา
กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย” 
 

วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเบสท์
เวสเทริ์น พลัส แวนด้าแกรนด์ จ.นนทบุรี 

การทําผลงานทางวิชาการ

สัมมนาวิชาการเร่ือง “ทางเลือกใหม่ใน
การระงับข้อพิพาท” โดย สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC) 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 โรงแรมโกลเด้น
ซิต้ี จ.ระยอง 

การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและ
การทําผลงานทางวิชาการ

อรรัมภา 
ไวยมุกข์ 
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา เร่ือง One Step 
Closer : Promoting ASEAN 
lntegration through the 
Harmonization of Commercial Law 
จัดโดย UNCITRAL และ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC)  

วันท่ี 4-5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอโน
มา กรุงเทพฯ 

การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและ
การทําผลงานทางวิชาการ

เข้าร่วมโครงการสัมมนา 1st 
International ADR Conference:New 
Opportunities for Convergence in 
Alternative Dispute Resolution  จัด
โดย UNCITRAL และ สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ (THAC)  

วันท่ี 17-18  พฤษภาคม 2561 ณ 
โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

การจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องและ
การทําผลงานทางวิชาการ
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ......นิติศาสตรมหาบัณฑิต............................ สาขาวิชา.........-...................................................................... 

คณะ ..................รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์............................. มหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ 7 ศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตรี โท เอก ที่
ประชุ
ม

วิชากา
ร 

วารสา
ร 

ลิขสิท
ธิ์/

สิทธิบั
ตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท)

สถาบั
น 

ชา
ติ 

นานาชา
ติ 

ทาง
ทะเ
ล 

ผู้สูงอา
ยุ 

การ 
ศึกษ
า 

แรงงา
น 

และ
การ
ทํางา
น 

ภาษ
า 

ตะวั
นออ
ก 

โลจิส
ติกส์

ภาค
ตะวั
นออ
ก 

ไม่
เกี่ย
วข้อ
ง 

ภายน
อก
มหา
ลัย 

ต่าง 
ประเท

ศ 

ไม่
มี 

ระบุชื่อ
หน่วยงา

น 

1 อรรัมภา ไวย
มุกข์ 
ประลอง ศิริภูล
รัชนี แตงอ่อน 
 

   ปัญหาเขต
อํานาจศาลใน
คดีผู้บริโภค. 

       Veridian E-
Journal, 
Silpakorn 
University 
ฉบับ
ภาษาไทย 
มนุษยศาสต
ร์ 
สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ, 

ฉบับที่ 3 
2560 

            

2 อรรัมภา ไวย
มุกข์ 

   การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ข้อสัญญา
อนุญาโตตุลา
การในสัญญา
ระหว่าง
ประเทศ: 
ศึกษา
เปรียบเทียบ
กฎหมายไทย-
ฝรั่งเศส 

       วารสาร บท
บัณฑิตย์ 

ฉบับที่ 4 
2560 

            



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 80 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ 7 ศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตรี โท เอก ที่
ประชุ
ม

วิชากา
ร 

วารสา
ร 

ลิขสิท
ธิ์/

สิทธิบั
ตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท)

สถาบั
น 

ชา
ติ 

นานาชา
ติ 

ทาง
ทะเ
ล 

ผู้สูงอา
ยุ 

การ 
ศึกษ
า 

แรงงา
น 

และ
การ
ทํางา
น 

ภาษ
า 

ตะวั
นออ
ก 

โลจิส
ติกส์

ภาค
ตะวั
นออ
ก 

ไม่
เกี่ย
วข้อ
ง 

ภายน
อก
มหา
ลัย 

ต่าง 
ประเท

ศ 

ไม่
มี 

ระบุชื่อ
หน่วยงา

น 

3 อรรัมภา ไวย
มุกข์ 
ประลอง ศิริภูล

   การุณยฆาต
เชิงรุกโดย
สมัครใจกับ
กฎหมาย
อาญา : ศึกษา
เปรียบเทียบ
กฎหมายไทย-
เยอรมัน 

       วารสาร
การเมือง 
การบริหาร
และ
กฎหมาย 

ฉบับที่ 3 
2560 

            

4 อรรัมภา ไวย
มุกข์ 

   ปัญหาการ
คุ้มครอง
คู่สัญญาที่
อ่อนแอกว่าใน
หลักกฎหมาย
ขัดกันไทย. 

       วารสาร
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

ฉบับที่ 1 
2560 

            

5 รัชนี แตงอ่อน    มาตรการทาง
กฎหมายใน
การพัฒนา
ฐานข้อมูลดี
เอ็นเอ
แห่งชาติและ
สิทธิความเป็น
ส่วนตัว: 
แนวทางใน
การตรา
กฎหมายเพื่อ

       วารสาร
การเมือง 
การบริหาร 
และ
กฎหมาย 

ฉบับที่ 2 
2560 
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ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจํา/
นักวิจัย 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ระดับเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ 7 ศาสตร์ การบูรณาการกับหน่วยงาน 

ตรี โท เอก ที่
ประชุ
ม

วิชากา
ร 

วารสา
ร 

ลิขสิท
ธิ์/

สิทธิบั
ตร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท)

สถาบั
น 

ชา
ติ 

นานาชา
ติ 

ทาง
ทะเ
ล 

ผู้สูงอา
ยุ 

การ 
ศึกษ
า 

แรงงา
น 

และ
การ
ทํางา
น 

ภาษ
า 

ตะวั
นออ
ก 

โลจิส
ติกส์

ภาค
ตะวั
นออ
ก 

ไม่
เกี่ย
วข้อ
ง 

ภายน
อก
มหา
ลัย 

ต่าง 
ประเท

ศ 

ไม่
มี 

ระบุชื่อ
หน่วยงา

น 

บังคับใช้ใน
ประเทศไทย. 

6 ภัทรมน สาต
รักษ์ 

   ข้อสังเกตบาง
ประการต่อ
พระราชบัญญั
ติว่าด้วยการ
ออกเสียง
ประชามติร่าง
รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙. 

       วารสาร
กฎหมาย
คณะ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลั
ย
อุบลราชธานี 

2560             
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ผลการดําเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 และ 6.7 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และ Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 7   
 

การวางแผนและดําเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลสายวิชาการ (6.1) 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ใช้การวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการ
พัฒนาคณาจารย์ในเร่ืองจํานวนและคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทําแผน
อัตรากําลังและแผนพัฒนาคณาจารย์  

แผนกรณีอัตรากําลังลดจํานวนลง 
1) กรณีที่ทราบล่วงหน้า เช่น เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ กรณีน้ีอาจารย์ประจํา

หลักสูตรฯ ต้องประชุมหารือกันกําหนดแผนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่เพ่ือทดแทน
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะว่างลง โดยอาศัย 4 แนวทางตามลําดับ คือ  

(ก) คัดเลือกจากอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใดๆ 
และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. 
 (ข) หากไม่มีอาจารย์ประจําภาควิชาที่ยังมิได้ประจําหลักสูตรใด จะต้องเสนอเร่ืองต่อภาควิชา
เพ่ือพิจารณาว่ามีอาจารย์ประจําภาควิชาที่มีคุณสมบัติประจําหลักสูตรอ่ืนอยู่หรือไม่ และหารือใน
ภาควิชาเพ่ือทําการสับเปลี่ยนอัตรากําลังระหว่างหลักสูตรในภาควิชา  

(ค) หากไม่มีอาจารย์ประจําภาควิชาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. หรือไม่มี
อาจารย์ประจําที่ยังมิได้ประจําหลักสูตรใดๆ จะต้องเสนอเรื่องต่อภาควิชาเพ่ือขอเปิดกรอบอัตรา
อาจารย์ประจําภาควิชาต่อไป 

(ง) หากไม่มีผู้สมัครหรือไม่ผ่านการคัดเลือก ภาควิชาจะขอเปิดกรอบอัตราเพ่ือทําการจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถพิเศษที่มีคุณสมบัติต่อไป  

 
ในปีการศึกษา 2560 มีการสับเปลี่ยนอัตรากําลังภายในภาควิชาตามข้อ (ข) ดังต่อไปน้ี  

-  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน ได้แก่ ดร.สุจิตรา ใจเอ้ือ ได้สิ้นสุดสัญญาจ้าง จึงได้มี
การหารือในภาควิชาเพ่ือสับเปลี่ยนให้ดร.รัชนี แตงอ่อน ซึ่งเดิมประจําอยู่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
เข้ามาทําหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตแทน และให้ อ.เอกพล ทรงประ
โคน ซึ่งเดิมเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (คนที่ 4) ไปปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทดแทน ดร.รัชนี แตงอ่อน เพ่ือให้หลักสูตรนิติศาสตรมหา
บัณฑิต มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครบ 3 คน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

                                                 
7 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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- เน่ืองด้วย ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางนิติศาสตร์ จึงได้ให้ 
ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์ เข้าปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (คนที่ 4) แทน 
อ.ณัฐวัฒน์ กฤยานวัช ซึ่งไปประจําหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

ในปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณอายุหรือแสดงความจํานง
ลาออก 

การวางแผนรองรับปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติขั้นตํ่าที่สกอ.กําหนด (6.1)  

เน่ืองจาก เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ได้กําหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติสองประการที่สําคัญได้แก่  

1) มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กันสาขาของหลักสูตร สําหรับหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางนิติศาสตร์ทั้ง 4 คน ซึ่งได้
รวบรวมอาจารย์ประจําเต็มเวลาของภาควิชานิติศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบันแล้ว นอกจากน้ียังมี
อาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์ที่อยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทางนิติศาสตร์อีก 3 คน 
ซึ่งคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาไม่เกินปีการศึกษา 2562 เมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ิมเติมเพ่ือทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ให้แก่นิสิต
ในหลักสูตรได้ต่อไป หรือ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปัจจุบันได้หากมีความจําเป็นจะต้องสับเปลี่ยนอาจารย์ไปประจําหลักสูตรอ่ืน หรือ อาจารย์
ลาออก  

2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 ช้ินในรอบ 5 ปี สําหรับคุณสมบัติในข้อน้ี หลักสูตร ฯ มี
การประเมินคุณสมบัติข้อน้ีและกํากับดูแลให้อาจารย์ประจําหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อยให้ได้มาตรฐานขั้นตํ่าที่เกณฑ์มาตรฐาน ฯ กําหนด จากการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ในปลายปีการศึกษา 2560 (กรกฎาคม 2561) พบว่า ทั้ง 3 คน มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 ช้ินที่ตีพิมพ์ในพ.ศ. 2560-2561 ดังน้ัน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง  3 คนจะมีคุณสมบัติในข้อน้ีครบถึงปี พ.ศ. 2564 เป็นอย่างตํ่า 

สําหรับอาจารย์ประจําหลักสูตร (คนที่ 4) ที่มิได้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 
1 คน มีผลงานตีพิมพ์ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2557-2560 ปีละ 1 ช้ิน และยังอยู่ในระหว่างการผลิตงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองอีก 2 ช้ิน ดังน้ันหากมีการตีพิมพ์ต่อเน่ืองทุกปี อย่างน้อยปีละ 1ช้ิน ก็จะไม่ประสบปัญหาขาด
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์อย่างน้อย 3 คน 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรฯร่วมกับภาควิชามีนโยบายสรรหาผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษเข้ามารองรับเป็นการช่ัวคราว ด้วยสัญญาจ้างปีต่อปี โดยหลักสูตรกําหนด
คุณสมบัติผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่หลักสูตรต้องการหลักสูตรฯร่วมกับภาควิชาสรรหาผู้มีความรู้
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ความสามารถพิเศษที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2558 เพ่ือ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป 

 

 

สัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียน (6.2) 

ในฐานะที่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์อัตรากําลังได้แก่ 
อัตรากําลังอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรและสามารถควบคุมวิทยานิพนธ์และงาน
นิพนธ์ได้ โดยต้องให้สอดคล้องกับจํานวนเปิดรับและสําเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร โดยเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากําหนดให้อาจารย์ 1 คน สามารถดูแลงานนิพนธ์ได้ไม่เกิน 15 
เล่ม หรือวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 5 เล่ม หากรับทั้งงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ให้คิดสัดส่วนวิทยานิพนธ์ 1 
เล่ม เท่ากับงานนิพนธ์ 3 เล่ม โดยหลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตรากําลังอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่
ปรึกษางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่อจํานวนนิสิต เพ่ือให้สอดคล้องกับจํานวนรับนิสิตใหม่ในอนาคต  

แผนอัตรากําลังอาจารย์คุณวุฒิป.เอกทางนิติศาสตร์ ระยะกลาง 3 ปี 2559-2562 (ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาบุคลากร สังกัดสํานักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 

ปี
การศึกษา 

จํานวน อ.วุฒิป.เอกที่ (คาดว่าจะ)
ปฏิบัติหนา้ที่ advisor ได้ 

อยู่ระหว่างศึกษาต่อป.เอกทางนิติศาสตร์

2559 4 4 
2560 4 3 
2561 4 3 
2562 7 1 

คณะสํารวจและ
จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรตาม
กระบวนการท่ี

กําหนดไว้

แผนพัฒนา
บุคลากร ปี 
2558-2562

หลักสูตรวิเคราะห์ความ
ต้องการอาจารย์ที่

ปรึกษาในช่วงปี 2560-
2562

ผลการ
วิเคราะห์

ของหลักสูตร

หารือกับภาควิชาฯถึง
แนวทางการแก้ไข/

ป้องกันปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อไป



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 85 

 

วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตหลักสูตร 2553 ในปีการศึกษา 2561 

ปีการศึกษา นิสิต
คงเหลือ
ต้นปี

การศึกษา 

จํานวนนสิิต
ที่คาดว่าจะ

สําเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษางานนพินธ์
โดยเฉลี่ย/อาจารย์

ที่ปรึกษา 

หมายเหตุ 

2561 35 35 8-9  
 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร ฯ ยังคงไม่เปิดรับนิสิตใหม่เพ่ิมเติม โดยอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ฯ ในปัจจุบัน ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ให้กับนิสิตในหลักสูตร 2553 
เป็นหลัก 

สัดส่วนและการกํากับติดตามภาระงานอาจารย์อาจารย์ผู้สอน (6.2) 

ภาระงานของผู้สอน เป็นไปตามข้อตกลงภาระงานซึ่งอาจารย์ทํากับคณะฯ และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานภาระงานอาจารย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้ออกประกาศคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ที่ 0082/2559 เรื่องว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 อาจารย์แต่ละคนต้องมีภาระงานข้ันตํ่า 35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 สําหรับการกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ในกรณีที่มีการจัดการ
เรียนสอนแบบรายวิชา (Coursework) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับและติดตามด้านการเรียน
การสอน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และกํากับและติดตามการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา http://tqf.buu.ac.th  
 ทางหลักสูตรฯ ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เรียน
จะ ต้อง เข้ า ไปประ เมินการสอนของอาจารย์ และรายละ เ อียดของราย วิชาที่ เ รี ยน  ใน 
http://assess.buu.ac.th/ ทั้งน้ี เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาน้ันๆ และมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ด้วย และซึ่งข้อมูลผลการประเมินน้ีอาจถูกนํามาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดตัวผู้สอนด้วย 

สําหรับการกํากับติดตามภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ หลักสูตรเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลของหลักสูตรด้วยโปรแกรม Microsoft Access เพ่ือให้สามารถควบคุมและกํากับ
ดูแลภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาข้างต้น สําหรับในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้กํากับดูแลให้ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
งานนิพนธ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละคนไม่เกิน 15 เล่ม ต่อปีการศึกษา 
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ระบบการสรรหาอาจารย์ประจําหลักสูตร (Recruitment) (6.3) 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 
การกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง 

สําหรับอาจารย์ประจํา
หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป – เป็นไป
ตามคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/งาน
นิพนธ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

จัดให้มีการรับสมัคร
และคัดเลือกผูท้ี่จะเข้า
มาปฏิบัติงานในฐานะ
อาจารย์ประจําเต็ม
เวลาก่อน หากไม่มี
ผู้สมัคร และมคีวาม
จําเป็นเร่งด่วนจึง

กําหนดณสมบัติทั่วไปอ่ืนๆ 
และ คุณสมบัติด้าน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ตาม ประกาศ
ฉบับที่ 0002/2560 เรื่อง
กําหนดคุณสมบัติด้าน
ภาษาอังกฤษในการคัดเลือก
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 คณุวุฒิปริญญา
เอกทางนิติศาสตร์ และมี
ผลงานทางวิชาการ 3 ช้ินขึ้น
ไป โดย 1 ในน้ันเป็นงานวิจัย 
หากจบการศึกษาป.เอก ไม่
เกิน 2 ปี มีงานวิจัยอย่าง
น้อย 1 ช้ิน (ประกาศเร่ือง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558) 

พิจารณาจ้างผู้มีความรู้
ความสามารถพิเศษ
แทน 

บุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งคณาจารย์ประจํา 
พ.ศ. 2560 โดยต้องมีผล
คะแนนการทดสอบ
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่าง
หน่ึงดังน้ี TOEFL (Paper) 
คะแนนขั้นตํ่า 550 หรือ 
TOEFL (CBT) คะแนนขั้นตํ่า 
213 หรือ TOEFL (IBT) 
คะแนนขั้นตํ่า 79 หรือ 
IELTS คะแนนขั้นตํ่า 6 หรือ 
BUU-GET คะแนนขั้นตํ่า 65 
โดยสามารถใช้ผลคะแนน
ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี 

การดึงดูด
บุคลากรท่ีมี
ศักยภาพสูง 
(Attracting 
talents 
system) 

- - ทุนสนับสนุนการวิจัย 
การผลิตผลงานทาง
วิชาการ การตีพิมพ์
บทความในวารสาร
ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 
- ทุนอบรม สัมมนา  
- สวัสดิการ 
- กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ 
โดยในปีการศึกษา 
2560 ผศ.ดร. ภัทรมน 
สาตรักษ์ ได้รับ
ทุนอุดหนุนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ
นานาชาติเพ่ือเผยแพร่
ผลงานเรื่อง Public 
Participation in 
political 
transformation: 
from coup d’etat in 
2014 to the events 

- อัตราเงินเดือนแรกเข้า 
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ 
- 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 
leading up to the 
proposed election 
in 2018 in Thailand, 
presenter and co-
author with Sakrit 
Isariyanon, and 
Teerapong 
Puripanik 
Conference 
Proceedings at 
International 
Conference on Law 
and Social Sciences 
(12-13 March 2018) 
Miami, USA.   

จริยธรรมวิชาชีพ
และเสรีภาพทาง
วิชาการ  

  หลักสูตรฯ ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ว่าด้วยจรรยาบรรณและการ
ดําเนินการทางจรรยาบรรณ
ของคณาจารย์ และผูท้ํา
งานวิจัย พ.ศ. 2555  
 

ความก้าวหนา้
ทางสายงาน 

  การขอตําแหน่งทางวิชาการ
เป็นไปตามมาตรฐานการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ 
หลักสูตรฯ ปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้
ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) 
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การบริหารสมรรถนะ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 6.4 
 
 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 

การวางแผนการ
ปฏิบัติงานของอ.ประจํา
หลักสูตร 
(Performance 

ไม่มีส่วนร่วมโดยตรง 

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของหลักสูตร ฯ 
เป็นหน่ึงในภาระงานที่

จัดทําข้อตกลงการ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ร่วมกับอาจารย์ทุกต้น
ปีงบประมาณตามภาระ

กําหนดภาระงาน
ของคณาจารย์ 5 
ด้าน และข้อบังคับ
ว่าด้วยมาตรฐาน
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 

planning) ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะฯ 

งานของคณาจารย์ 5 
ด้านที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และสดัส่วนการ
ให้นํ้าหนักกับผลการ
ปฏิบัติการในแต่ละด้าน 

 

ภาระงานทาง
วิชาการของ
คณาจารย์พ.ศ. 
2558 

การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของอ.ประจํา
หลักสูตร 
(Performance 
monitoring and 
feedback) 

หลักสูตร ฯ ตรวจสอบว่า
อาจารย์ประจําหลักสูตร มี
ผลงานทางวิชาการ เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หรือไม่ และช่วยวางแผนการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์เพ่ือให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

- - 

การพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานของอ.ประจํา
หลักสูตร
(Performance 
development) 

- หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจ
ความต้องการพัฒนาตนเอง 
การประชุมวิชาการ อบรม 
สัมมนา ของอ.ประจํา
หลักสูตร ประเมินความ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตรและรวบรวม
เพ่ือนําเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาฯ 

- การพัฒนาทกัษะ การ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/งาน
นิพนธ์ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์
ประจําหลักสูตรในปัจจุบันยัง
เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ที่ยังไมม่ี

- ภาควิชาจัดทํา action 
plan เพ่ือสนับสนุนการ
เข้ารับการอบรม สัมมนา 
เพ่ือพัฒนาตนเองของอ.
ประจําในภาคฯ 

- คณะ ฯ พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณที่เก่ียวข้อง 
รวบรวมข้อมูลจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ 

- คณะฯสนับสนุนทุน
วิจัย การผลิตผลงานทาง
วิชาการ การตีพิมพ์
บทความวิจัยและ
บทความวิชาการใน
วารสารระดับชาติ และ

- จัดโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพต่างๆ 
เช่น ด้านทักษะการ
สอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

- สนับสนุนทุนการ
ตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับ
นานาชาติ 

- สนับสนุนทุนวิจัย 

- ประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามาก
นัก จึงต้องมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ผ่านการพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการและการ
ประชุมหลักสตูร นอกจากน้ี 
หลักสูตรเชิญผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีประสบการณ์ใน
การให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
งานนิพนธ์แก่นิสิตมาร่วมเป็น
กรรมการสอบงานนิพนธ์ ทํา
ให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
ได้เรียนรู้เทคนิคการให้
คําปรึกษาการจัดทํางาน
นิพนธ์ทางนิติศาสตร์อย่าง
ต่อเน่ือง 

ในปีการศึกษา 2560 มีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทํางานนิพนธ์ให้แก่นิสิตที่
คงค้างในหลักสูตรโดยเชิญ
วิทยากรที่มีประสบการณ์
การเป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์
มาให้ความรู้แก่นิสิต โดย
อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วม
สังเกตการณ์และแลกเปลี่ยน
แนวทางการช่วยเหลือนิสิต
แก้ปัญหาที่พบในระหว่าง
การจัดทํางานนิพนธ์ 

ในอนาคตอาจพิจารณาจัดทํา 
KM สําหรับหลกัสูตร ในเรื่อง
ดังกล่าว 

ระดับนานาชาติ 

 - ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ใน
ภาควิชาเก่ียวกับ

จัดโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 

ลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตรทางนติิศาสตร์ 

ใหม่ด้านทักษะการ
สอน 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอ.ประจํา
หลักสูตร 
(Performance 
appraisal) 

เก็บข้อมูลผลงานทางวิชาการ
ของอ.ประจําหลักสูตร 

การประเมินผลการปฏิบัติ
ของอาจารย์ประจํา มีการนํา 
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ของหลักสูตร เข้ามาเป็นส่วน
สําคัญในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลง
การประเมินทุกต้น
ปีงบประมาณ 

พิจารณาขึ้นเงินเดือน 

จัดทําระบบ
ประเมินผลการสอน
ของอาจารย์โดย
นิสิต ที่เก่ียวขอ้งกับ
ทักษะการสอนใน
ด้านต่างๆ เพ่ือให้
อาจารย์สามารถนํา
ข้อมูลที่ได้จากนิสิต
ไปประเมินตนเอง
ด้านทักษะการสอน
ได้ 

 

การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร : ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร จากอาจารย์เอกพล ทรงประโคน และอาจารย์ณัฐวัฒน์ 
กฤตยานวัช (วุฒิปริญญาโท) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรมน สาตรักษ์ และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 2 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร. อรรัมภา ไวยมุกข์ และ อาจารย์ ดร. รัชนี แตงอ่อน ได้ย่ืนขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

การสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร (แผนพัฒนาฯระยะสั้น) (6.5) 
หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาได้จัดให้มีการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์

ประจําหลักสูตรแต่ละคนในด้านต่างๆ กล่าวคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตผลงานทาง
วิชาการ และบริหาร โดยอาจารย์แต่ละคนสามารถขอใช้งบประมาณจากคณะ ฯ ในการฝึกอบรม หรือ
ไปนําเสนอผลงานวิชาการได้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจทั้งในและต่างประเทศ  

ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะ ฯ 
เพ่ือเข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ ดังต่อไปน้ี  

1) ดร. อรรัมภา ไวยมุกข์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง One Step Closer : Promoting 
ASEAN lntegration through the Harmonization of Commercial Law จัดโดย UNCITRAL และ 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) วันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 

2) ดร. อรรัมภา ไวยมุกข์  เข้าร่วมโครงการสัมมนา 1st International ADR Conference: 
New Opportunities for Convergence in Alternative Dispute Resolution  จัดโดย UNCITRAL 
และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) วันที่ 17-18  พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
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กรุงเทพมหานคร 
3) พันตํารวจโท ดร. ประลอง ศิริภูล เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเร่ือง “ทางเลือกใหม่ในการ

ระงับข้อพิพาท” โดย สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 โรงแรมโกลเด้นซิต้ี 
จ.ระยอง 

4) ผศ .ดร . ภัทรมน สาตรักษ์ นําเสนอผลงานเรื่อง Public Participation in political 
transformation: from coup d’etat in 2014 to the events leading up to the proposed 
election in 2018 in Thailand, presenter and co-author with Sakrit Isariyanon, and 
Teerapong Puripanik Conference Proceedings at International Conference on Law and 
Social Sciences (12-13 March 2018) Miami, USA.   

 
ในกรณีที่ต้องใช้วิธีการจัดอบรม หลักสูตร ฯ รวบรวมเพื่อนําเสนอต่อภาควิชา ฯ ในช่วงต้น

ปีงบประมาณเพื่อจัดทํา action plan เพ่ือพิจารณาจัดอบรมด้วยงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะฯ ให้แก่ภาควิชา ฯ  

 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน สร้างแรงจูงใจและอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร (6.6) 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 

เงินเดือน สวัสดิการ - -กําหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นให้สามารถ
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆได้ 

- จัดสวัสดิการด้านการประกันสุขภาพ กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ฯลฯ 

 

การให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชย  

- การพิจารณาขึ้น
เงินเดือนตามผลการ
ประเมินตามข้อตกลง
การปฏิบัติงาน 

ให้รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ  

ให้รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการใน
ระดับนานาชาติ 

การมอบหมายงาน
อย่างเหมาะสมกับ
คุณสมบัติ 

- การมอบหมายภาระ
งานสอนในรายวิชา/
ภาระการให้คําปรึกษา

- ในระดับคณะฯ มี
การมอบหมายงาน
อย่างเป็นทางการด้วย

- 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 

ประสบการณแ์ละ
ความสามารถ 

วิทยานิพนธ์และงาน
นิพนธ์ให้อาจารย์
รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาจากความ
เช่ียวชาญและความ
สนใจของอาจารย์แต่
ละคนประกอบด้วย 

- สํารวจความพึงพอใจ
ของอ.ประจําหลักสูตร
ต่อการบริหาร
หลักสูตร ด้านการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

การต้ังเป็น
คณะทํางาน 
คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ เช่น คกก.
ประกันคุณภาพ คกก.
บริการวิชาการ คกก.
วิเทศสัมพันธ์ ฯลฯ 
เพ่ือให้คณาจารย์ได้รับ
ทราบขอบเขตความ
รับผิดชอบ ของตนเอง
ที่นอกเหนือภาระงาน
ด้านการสอน วิจัย  

ระบบการพัฒนา
ความก้าวหนา้ทาง
สายงาน (career 
path) 

- สนับสนุนทุนพัฒนา
บุคลากรในการศึกษา
ต่อ อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในปัจจุบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกทั้ง
หมดแล้ว  

สนับสนุนทุนเพ่ือ
ผลิตผลงานวิจยั 
ผลงานทางวิชาการที่
นําไปสู่การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ และ
อุดหนุนเงินรางวัล
สําหรับการตีพิมพ์
บทความวิจัยและ
บทความวิชาการ 
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ด้านการเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 
ความก้าวหน้าในสาย
งาน การเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ พิจารณา
จากการปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อบังคับว่าด้วย
ภาระงานคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาได้
ครบถ้วน การประเมิน
ทักษะด้านการสอน 
การประเมินผล
งานวิจัยและ/หรือ
ผลงานทางวิชาการ
อ่ืนๆ 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย 

บรรยากาศในการ
ทํางาน 

- - จัดสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ
ทํางาน เก้าอ้ี ตู้เก็บ
เอกสาร คอมพิวเตอร์ 
ปริ้นเตอร์ ฯลฯ 

สถานที่ทํางานที่ที่
คณะฯจัดไว้ให้มีความ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานที่มี
ความสําคัญได้มาก
ย่ิงขึ้น (ตึกคณะฯใหม่) 

- 

การส่งเสริมสขุภาวะ
และ work-life 
balance ของ
อาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การทํางานร่วมกัน
ผ่านเอกสารออนไลน์ 
สามารถทํางาน
ทางไกล (remote 
work) เพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการทํางาน 
ไม่จํากัดสถานที่และ
เวลา 

- ลดการเรียกประชุม
โดยไม่จําเป็นด้วยการ
ใช้ระบบติดต่อสื่อสาร 
ระดมสมองผ่าน ไลน์
กลุ่มภาควิชาฯ 

- การตรวจสอบการลง
เวลาปฏิบัติงานที่
ค่อนข้างยืดหยุ่น  

- ไม่กําหนดเวลาเข้า-
ออกงานสําหรับ
คณาจารย์ที่ไมใ่ช่
ผู้บริหาร 

- กําหนดวันลา
พักผ่อน 10 วันต่อปี 
และสะสมได้ ไม่เกิน 
20 วัน (30 วัน 
สําหรับผู้ปฏิบัติงาน 
10 ปี ขึ้นไป) และวัน
ลาป่วย ลากิจที่
เพียงพอ 
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การวางเป้าหมายพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย (6.7) 

ในเบ้ืองต้นหลักสูตร ฯ ได้กํากับดูแลให้อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2558 
ข้อ 6 ได้กําหนดให้คณาจารย์ตําแหน่งอาจารย์ มีการเผยพร่ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการอย่างน้อย
ปีละ 1 รายการ  และคณาจารย์ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีการเผยแพร่ ผลงานวิจัย หรือ หนังสือ/
ตํารา อย่างน้อยปีละ 1 รายการ หรือ บทความวิชาการปีละ 2 รายการ  

นอกจากน้ีข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ในแต่ละปีงบประมาณก็มีการ
ให้ความสําคัญกับการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือประเมินขึ้นเงินเดือน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ ทั้งทุนการศึกษาต่อและทุนผลิตผลงาน
วิชาการและงานวิจัยแก่อาจารย์ ทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้องมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างต่อเน่ือง 

มหาวิทยาลัยและคณะ ฯ ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะ ฯ 
คณาจารย์สามารถขอทุนวิจัยได้พร้อมกันไม่เกิน 3 เรื่อง 

นอกจากน้ี หลักสูตร ฯ ได้มีการต้ังเป้าหมายให้สัดส่วนผลงานวิจัย ต่อ อาจารย์ประจํา
หลักสูตร ไม่ตํ่ากว่า 1.0 ต่อ ปีการศึกษา กล่าวคือ อาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ระหว่างทําผลงานวิจัย
หรือมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ช้ิน โดยเฉล่ีย ต่อปีการศึกษา 

 โดยในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเผยแพร่งานวิจัย และ อยู่ระหว่างทํา
ผลงานวิจัยดังต่อไปน้ี  

 การเผยแพร่งานวิจัยในปีการศึกษา 2560 จํานวน 4 ช้ิน 

1) อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริภูล และ รัชนี แตงอ่อน (๒๕๖๐). ปัญหา
เขตอํานาจศาลในคดีผู้บริ โภค .  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ๑๐(๓), ๒๓๔๒-๒๓๕๔. 

2) อรรัมภา ไวยมุกข์ (๒๕๖๐), การคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการใน
สัญญาระหว่างประเทศ: ศึกษาเปรียบเทยีบกฎหมายไทย-ฝรั่งเศส.  บทบัณฑิตย์, ๗๓(๔), ๑๓๑-๑๗๒. 

3) รัชนี แตงอ่อน. (๒๕๖๐). มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาติ
และสิทธิความเป็นส่วนตัว: แนวทางในการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ในประเทศไทย. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, ๙(๒), ๕๗๙ – ๖๑๑. 

4) ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีระพงษ์ ภูริปาณิก. (๒๕๖๐). ข้อสังเกตบาง
ประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙. วารสาร
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กฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๑๐(๑๙), ๘๙ – ๑๐๕. 

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างดําเนินการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 จํานวน 5 
ช้ิน 

 ดร.รัชนี แตงอ่อน อยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัยเรื่อง 

1) “มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเหย่ือจากความรุนแรงในครอบครัว: ศึกษากรณี
การคุกคามติดตามทางอินเตอร์เน็ต (Cyberstalking) ในกฎหมายต่างประเทศ” ได้รับทุนสนับสนุน
โครงการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ได้จัดส่งฝ่ายวิจัยเมื่อเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑ โดยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัยเร่ือง“มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
เหย่ือจากความรุนแรงในครอบครัว: ศึกษากรณีการคุกคามติดตามทางอินเตอร์เน็ต (Cyberstalking) 
ในกฎหมายต่างประเทศ”วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปี
ที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑) 

2) “มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการกระทําความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ กรณีฉ้อโกงผู้สูงอายุ 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและสหรัฐอเมริกา” ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

 ผศ.ดร. ภัทรมน สาตรักษ์ อยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัยเรื่อง 

1) “การมีส่วนร่วมในระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษารัฐประหาร 
พ.ศ. 2557 สู่การเลือกต้ัง พ.ศ. 2561” (ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่  3/2560 คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์) 

2) “การจัดการอาชีวอนามัยต่อความปลอดภัยของพนักงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองทําความ
เย็นในภาคตะวันออก” (ทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 2561) 

3) “การศึกษาการเคลื่อนไหวเพ่ือนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดนในมิติทางการเมืองและ
กฎหมาย: กรณีศึกษาสกอตแลนด์และแคว้นคาตาโลเนีย”(ทุนอุดหนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์) 

 
  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

- ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล
สําหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ 
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
 
Sub Criterion 7 

1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or 
needs of the library, laboratory, IT facility and student services are carried 
out to ensure that the quality and quantity of support staff fulfil the needs 
for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน 
หรือความต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 
promotion of support staff are determined and communicated. Roles of 
support staff are well defined and duties are allocated based on merits, 
qualifications and experiences. 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า
ทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกําหนด
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการ
มอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that 
their competencies remain relevant and the services provided by them 
satisfy the stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
สมรรถนะและการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically 
identified, and appropriate training and development activities are 
implemented to fulfil the identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service. 

          การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และ  
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, 
 IT facility and student services) is carried out to 
 fulfil the needs for education, research and 
 service (1) 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจําเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สําหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

1 N/A 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

1 N/A 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1 N/A 

7 . 4  Training and developmental needs of support 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน  และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการน้ัน 

1 N/A 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

1 N/A 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 1 N/A 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานตําแหน่งสนับสนนุวิชาการ เช่น นกัวิทยาศาสตร ์

พนักงานทดลอง ช่างเทคนคิ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
 
 

ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

1 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) รุ่นท่ี 5 วันท่ี 7-11 ส.ค. 2560  
ณ  ห้องประชุม  PJ - 301 ชั้ น  3 อาคาร  50 ปี  
(ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) 

ใช้ในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ 
การทําวิจัย 

2 นางสาวปณิตา แฉ่งสงวน 

เข้าร่วมประชุมติดตามกิจกรรมหลักสูตรวิชา
วิทยาการทหาร และหลักสูตรวิชาการพัฒนา 
ความม่ันคงแห่งชาติ วันท่ี 7 ส.ค. 2560  
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

3 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์ 

เข้าร่วมโครงการ "เตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ.
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560" วันท่ี 15-16 ส.ค. 2560 ณ ห้องประชุม MD 
601 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา 

ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ดําเนินงานพัสดุ 

4 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 

เ ข้า ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบั ติการเ พ่ือรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน วันท่ี 16 ส.ค. 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์ราชการ กรุงเทพฯ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับ 
การจัดทําแผน 

5 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 

เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
วันท่ี 17-18 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมท้อปวิว 
เรสซิเดนท์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

6 

นางสาวมณีรัตน์ ข่ายพิลาป 
นางสาวปริยาภัทร กันกา 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์ 

เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและ 
งานบัญชี วันท่ี 28 ส.ค. 2560 ณ อาคาร ๕๐ ปี 
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์  
ห้อง P ่J ๓๐๑ 

ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ดําเนินงานพัสดุและงานบัญชี 

7 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 
นายสุภศักด์ิ คงถ่ินฐาน 
รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ 
มณีธร 

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขานิติ
วิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม คร้ังท่ี 2 
วันท่ี 29 ส.ค. 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 
จังหวัดนครปฐม 
 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

8 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 

เข้าร่วมเวที กสม.พบประชาชน ภาคตะวันตก  
วันท่ี 29 ส.ค.-1 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ 
ชะอํา บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 
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ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

9 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์ 

เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างตามหลักการของ e-market 
และ e-bidding" วันท่ี 9 ก.ย. 2560 ณ ห้อง M 
Com ๒ (ชั้น ๒) อาคารเกษม จาติกวณิช  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ดําเนินงานพัสดุ 

10 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
เยาวชนสภาจําลอง เพ่ือการเรียนรู้ ระบบงาน
รัฐสภา ประจําปี ๒๕๖๐ วันท่ี 10-11 ก.ย. 2560  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์และอาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

11 
นางสาวธารทิพย์ ภวะวิภาต 
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ 
 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การ
สืบค้นฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพ่ือการวิจัย 
(Mendeley) วันท่ี 22 ก.ย. 2560  
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบุรพา 

ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ดําเนินงานวารสารและงานห้องสมุด 

12 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 

เ ข้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)  
คร้ังท่ี 2/2560 วันท่ี 31 ต.ค. 2560 ณ สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

13 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
 

เข้าร่วมโครงการ Erasmus+ วันท่ี 8 พ.ย. 2560 ณ 
ห้องประชุม 301 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ 
ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น เ กี่ ย ว กั บ ก า ร เ ขี ย น
โ ค ร ง ก า ร เ พ่ื อ ข อ รั บ ทุ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

14 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย วันท่ี 1 ธ.ค. 2560  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ 
ห้อ ง ท่ี  ๒  อาคารสํ านั ก ง านคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

ใ ช้ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ ก า ร
ดําเนินงานด้านการเงิน 

15 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 

เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการ
ความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
วันท่ี 1 ธ.ค. 2560 ณ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

16 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
ผศ.ดร.โอฬาร ถ่ินบางเตียว 

เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชร
กิติยาภาและร่วมสัมมนาวิชาการหัวข้อ การลงโทษ
ทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน วันท่ี 18 ธ.ค. 
2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

17 นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 

เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร อบ ร ม เ ผ ย แพ ร่ ค ว า ม รู้ "
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับเพ่ิมเติม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี" วันท่ี 21 ธ.ค. 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 
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ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

2560 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี ชั้น 3 

18 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 
รศ.ว่าท่ีเรือตรี ดร.เอกวิทย์ 
มณีธร 

เ ข้า ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) คร้ังท่ี 
4/2560 วัน ท่ี  25 ธ .ค .  2560 ณ  ห้องประชุม
นพรัตน์ เรือนจํากลางชลบุรี ต.คลองกิ่ว  
อ.บ้านบึง จ.ชลบรีุ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

19 นางสาวปณิตา แฉ่งสงวน 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกิจกรรม 
หลักสูตรวิชาวิทยาการทหารและหลักสูตรวิชาการ
พัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ วันท่ี 26 ธ.ค. 2560  
ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

20 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 

เข้าร่วมงานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลักนิติธรรมและ
การพัฒนาที่ย่ังยืน คร้ังท่ี 4 จัดโดยสถาบันเพ่ือการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) วันท่ี 
12 ม.ค. 2561ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

21 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 

เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพ่ือจัดทํากรอบการวิจัย
ท้าทายไทย เร่ือง กระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0  
วันท่ี 12 ก.พ. 2561 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ 
กรุงเทพมหานคร 

ใช้ ในการใช้ ในการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวกับการทําวิจัย 

22 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
 

เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทอด
ภูมิปัญญา ข้อเสนอแนะ และวิธีการถ่ายทอด 
ภูมิปัญญาในแต่ละอาชีพ วันท่ี 8-9 มี.ค. 2561  
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนบ้านโป่ง ม.๑  
ต.หนองซํ้าซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

23 
นางสาวชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์ 

เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "คลายปัญหา 
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560"  
วันท่ี 23-24 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอร์ ซิต้ี จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ใช้ในการปรับปรุงระบบ 
การดําเนินงานพัสดุ 

24 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายจุลดนัย จงกลาง 

เข้าร่วมโครงการเสริมประสบการณ์ของนิสิต
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานยุติธรรมและสังคม คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 7-9 เม.ย. 
2561 ณ องค์การบริหารส่วนตําบลฉวี จ.ชุมพร
และพื้นท่ีของ จ.ระนอง 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

25 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 
นายจุลดนัย จงกลาง 
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนําเสนอ
งานวิจัย โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและ
ความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 เม.ย. 2561  

ใช้ ในการพัฒนาตนเอง เกี่ ยวกับ
ดําเนินงานวิจัย 
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ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชรบุรี 

26 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิชาการ
ทหารและหลักสูตรวิชาการพัฒนาความม่ันคง
แห่งชาติ วันท่ี 6 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ 
กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครนายก 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

27 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "ภารกิจกองทัพ
และหน่วยงานความมั่นคงเพ่ือเตรียมการรองรับ
การพัมนาระเบียงเศราฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" 
วันท่ี 13-14 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค  
คามีโอ จ.ระยอง 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

28 
น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจเหมาะ 
นายธีระวัฒน์ ฉันทโสภณ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"Network Monitoring and Management" วันท่ี 
20 -21  มิ .ย .  2561  ณ  สํ านั กคอมพิว เตอร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

29 

นางอรพร สดใส 
นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 
นางสาววราภรณ์  
ช่วยประคอง 

โครงการเสวนา เร่ือง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
เกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
( SAR) ร ะ ดับหลั ก สู ต ร  คณะรั ฐ ศ าสตร์ แ ล ะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 
2560 วันท่ี 21 มิ.ย. 2561 ณ ห้อง 812  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ใช้ ในการพัฒนาตนเอง พร้อมท้ัง
ไ ด้ รับความ รู้และประสบการณ์
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

30 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

สัมภาษณ์ชุมชนพนัสนิคม โครงการความสําเร็จ 
ในการดําเนินโครงการ เทศบาลคาร์บอนตํ่าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออก  
วันท่ี 18 ส.ค. 2560 ณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

31 
นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร วันท่ี 24 
ส.ค. 2560 ณ โรงแรมแปซิฟิก พาร์ค อ.ศรีราชา  
จ.ชลบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

32 นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 

เ ข้ า ร่ วมประชุ ม เ พ่ื อหา รือ เ ร่ื อ งกา รแ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับ
จังหวัด (กพยจ.) วันท่ี 28 ส.ค. 2560 ณ สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

33 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

การสัมภาษณ์เก็บข้อมูล โครงการวิจัย"ความสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่าฯ"
ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล วันท่ี 30 ส.ค. 2560  
ณ เทศบาลตําบลบางละมุง 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

34 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 
สัมภาษณ์โครงการวิจัย "ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่าขององค์กรปกครอง

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 
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ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

ส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออก" วันท่ี 13 ก.ย. 2560 
ณ เมืองพัทยา 

35 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

สัมภาษณ์โครงการวิจัย "ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออก" วันท่ี 15 ก.ย. 2561 
ณ เทศบาลตําบลคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

36 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์โครงการวิจัย "ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่าขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออก" วันท่ี 29 ก.ย. 2560 
ณ เทศบาลระยอง 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

37 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชนโครงการวิจัย"ความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในภาคตะวันออก" วันท่ี 3 
ต.ค. 2560 ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

38 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศ
อาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา" วันท่ี 9 ต.ค. 2560 
ณ ชุมชนหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

39 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ ลงพ้ืนท่ีชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศ
อาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทราฯ" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช) วันท่ี 16 ต.ค. 2560 ณ ชุมชนหนองแหน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

40 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

พานิสิต IDPN โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปริญญาตรี
ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ฯ และThe Governance 
Institute of Home Affairs สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี กรุงเทพฯ วั 
นท่ี 20 ต.ค. 2560 ณ กองบังคับการตํารวจจราจร 
กรุงเทพมหานคร 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

41 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 

พานิสิต IDPN โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตปริญญาตรี
ระหว่างคณะรัฐศาสตร์ฯ และ The Governance 
Institute of Home Affairs สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี กรุงเทพฯ  

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 
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ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

วันท่ี 21 ต.ค. 2560 ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประ เทศไทย  และศูน ย์ศิ ลป วัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร 

42 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

ลงพ้ืนท่ีชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและปรับ
ยุทะศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัมนาพื้นท่ี
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศ
อาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทราฯ" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช .) วันท่ี 1 พ.ย. 2560 ณ ชุมชนหนองแหน 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

43 
นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 

นํานิสิตปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคมไปดูงาน วันท่ี 5 พ.ย. 2560  
ณ เรือนจํากลางชลบุรี ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง  
จ.ชลบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

44 

นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน 
น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน 
นายดุสิต รัฐศีล 

พานิสิตศึกษาดูงานวิชาการพัฒนาความมั่นคง
แห่งชาติ วันท่ี 11-12 พ.ย. 2560 ณ จ.นครปฐม
และกาญจนบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

45 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ 

ลงพ้ืนท่ีและสัมภาษณ์ประธานชุมชน โครงการวิจัย 
"การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การ
เป้นประเทศอาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา:กรณี
การจัดการขยะและของเสียอันตรายจากโรงงาน
อุตสาหกรรม" งบประมาณอุดหนุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 16-17 พ.ย. 
2560 ณ ชุมชนหนองแหน จังหวัดฉะชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

46 นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 

พาคณะเดินทางศึกษาดูงานจาก (STISOSPOL) 
Waskita Dharma Malang เ ข า ศึ ก ษ า ดู ง า น
เทศบาลตําบลบางพระ วันท่ี 16 พ.ย. 2560  
ณ เทศบาลตําบลบางพระ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

47 

นายธัช ขันธประสิทธ์ิ 
ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน 
น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน 
นายดุสิต รัฐศีล 

พานิสิตดูงานวิชาการพัฒนาความม่ันคงแห่งชาติ 
วันท่ี 18-19 พ.ย. 2560 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ 
ชลบุรี 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

48 
ดร.เมทินา อิสริยานนท์ ลงพ้ืนท่ีสรุปและคืนข้อมูลต่อชุมชน โครงการวิจัย 

"ความสําเ ร็จในการดําเนินโครงการเทศบาล
คาร์บอนตํ่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาค

ใช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 
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ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

ตะวันออก" งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล วันท่ี 
24 พ.ย. 2560 ณ เทศบาลตําบลบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 

49 

นางอรพร สดใส 
นางสาวณปภา จิรมงคลเลิศ 

เ ข้ า ร่ ว ม ง าน วันประ กันคุณภาพการศึ กษา
มหาวิทยาลัยบูรพา BUU-QA – KM DAY 2017  
วันท่ี 27 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมธํารง 202 

ใช้ ในการพัฒนาตนเอง พร้อมท้ัง
ไ ด้ รับความ รู้และประสบการณ์
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

50 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ ลงพ้ืนท่ีสรุปและคืนข้อมูลต่อชุมชน โครงการวิจัย 
"ความสําเ ร็จในการดําเนินโครงการเทศบาล
คาร์บอนตํ่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาค
ตะวันออก" งบประมาณอุดหนุนจาก ทุนอุดหนุน
จากรัฐบาล วันท่ี 27 พ.ย. 2560 ณ เทศบาลเมือง
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนนิงานด้าน 
การวิจัย 

51 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการเทศบาลคาร์บอนตํ่า 
สมาคมสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย 
โครงการวิจัย"ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
เทศบาลคารืบอนตํ่าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในภาคตะวันออก" งบประมาณอุดหนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
วันท่ี 15 ธ.ค. 2560 ณ รังสิต กรุงเทพฯ 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

52 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประชาชนในพ้ืนท่ี "โครงการทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) วันท่ี 1 ม.ค. 2561 ณ ต.หนองแหน อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

53 

นางสาวกุลญาดา  
เนื่องจํานงค์ 
น.ส.ปนัดดา แฉ่งสงวน 

พานิสิตปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมเข้า 
ดูงาน วันท่ี 21 ม .ค . 2561 ณ สถาบันนิติเวช 
โรงพยาบาลตํารวจ กรุงเทพฯ 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

54 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี"โครงการทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) วันท่ี 25 ม.ค. 2561 ณ ต.หนองแหน อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

55 
ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประธานชุมชนเกี่ยวกับความคืบหน้าของ

ปัญหา"โครงการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การ
พัฒน า พ้ื น ท่ี ช า ย ฝั่ ง ท ะ เ ลภ า ค ต ะ วั น ออก " 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 
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ท่ี ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนา 
ทางวิชาชีพการอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง

วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รางวัลหรือ
การยอมรับ 

งบประมาณอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) วันท่ี 5 ก.พ. 2561  
ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 
 

56 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์และลงพ้ืนท่ีชุมชน "โครงการทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) วันท่ี 26 ก.พ. 2561 ณ ต.หนองแหน อ.เมือง 
จ.ฉะเชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 
 

57 

ดร.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชนหนองแหน"โครงการการทบทวน
และปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) วันท่ี 19-20 มี.ค. 2561 ณ ต.หนองแหน  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

ใ ช้ ใ นก า ร พัฒนาตน เ อ งและ ใ ช้
ประโยชน์ในการดําเนินงานด้าน 
การวิจัย 

58 

ว่าท่ีร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายจุลดนัย จงกลาง 

โครงการเสริมประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 7-9 เม.ย. 2561  
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลฉวี จ.ชุมพร และ 
พ้ืนท่ีของ จ.ระนอง 

ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง แ ล ะ
พัฒนาการดําเนินงาน 

 
 
ผลการดําเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 และ7.5 โดยใช้ Diagnostic Questions 
และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 8   

 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ในฐานะที่เป็นหน่ึงในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงได้รับการสนับสนุนจาก เจ้าหน้าที่งานบัณฑิตศึกษา ได้แก่ นางสาววรา
ภรณ์ ช่วยประคอง และ นางสาวปนัดดา แฉ่งสงวน และ ในฐานะที่หลักสูตรอยู่ภายใต้ภาควิชา
นิติศาสตร์ จึงได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาควิชานิติศาสตร์ ได้แก่ นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ มี
หน้าที่รับผิดชอบจัดการงานเอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร และให้ความช่วยเหลือนิสิตและอาจารย์
ประจําหลักสูตรในขั้นตอนกระบวนการทางธุรการต่าง ๆ และการติดต่อประสานงานต่าง ๆ  

                                                 
8 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด งานกิจการนิสิต งานโสต ฯ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การคัดเลือก ประเมินผลสมรรถนะ วางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเหล่าน้ี อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของคณะ ฯ โดยตรง 

คณะฯมีนโยบาย แผนสนับสนุนรวมทั้งทุนวิจัยเพ่ือให้พนักงานสายสนับสนุนได้พัฒนา
ศักยภาพในขอบเขตหน้าที่ของตนเอง ดังที่ปรากฏในประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0047/2561 เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้
ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 เป็นต้น   
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 

 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are 
clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students 
and corrective actions are made where necessary. 
มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และให้การแก้ไขถ้าจําเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability.
มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน 
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as 
well  
as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบัน
ควรจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

3 3 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

3 3 

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 
 student competition, and other student support 
 services are available to improve learning and 
 employability (4) 

มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 3 

8.5  The physical, social and  psychological 
 environment is conducive for education and 
 research as well as personal well-being (5) 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ข้อมูลจากงานบัณฑิตศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จํานวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จํานวนที่ประกาศ
รับ 
(No. Offered) 

จํานวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 
(No. Admitted) 

จํานวนท่ี
ลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2555 N/A 120 119 115 
2/2556 N/A 60 43 43 
1/2557 28 60 24 22 
1/2558 0 0 0 0 
1/2559 0 0 0 0 
1/2560 0 0 0 0 

 
หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่คําว่า N/A 
ตารางข้อมูลจํานวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ข้อมูลจากงานบัณฑิตศึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภ า ค
ต้น 

ภ า ค
ปลาย 

ภ า ค
ต้น 

ภ า ค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภ า ค
ปลาย 

ภ า ค
ต้น 

ภ า ค
ปลาย 

ภ า ค
ต้น 

ภ า ค
ปลาย 

2557 24 12 33 33 97 79 70 67 15 12 203 
2558 0 0 12 12 33 33 47 47 18 18 110 
2559 0 0 0 0 12 7 33 31 41 41 79 
2560 0 0 0 0 0 0 7 6 70 63 69 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจํานวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 
 
รหัสแรก

เข้า 
จํานว
นที่

ลงทะ
เบียน 

จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) หน่วย = คน รวม
จบ
การ
ศึกษ
า 

จํานวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่ 

คงเหลื
อ

ปัจจุบั
น 

1.
5 

2 2.
5 

3 3.
5 

4 4.
5 

5 5.
5 

6 6.
5 

7 1 2 3 4 
+ 

รวม

53 (เ ข้ า 
2/2553) 

56   0 23 3 11 1 3 3 0 0 0 2 46 3 2 1 4 10 0 

54 (เ ข้ า 
1/2554) 

95   0 9 37 6 5 6 0 0 0 0 10 73 10 4 0 8 22 0 

55 (เ ข้ า 
1/2555) 

115   6 12 18 7 4 0 1 0 5     53 11 2 1 29 44 19 

56 (เ ข้ า 
2/2556) 

43   0 0 2 3 4 8           17 3 7 0 1 11 15 

57 (เ ข้ า 
1/2557) 

22   0 5 0 1 5             10 10 0 0 0 10 1 

58 (ไ ม่
รับนิสิต) 

0                         0         0 0 

59 (ไ ม่
รับนิสิต) 

0             0       

60 (ไ ม่
รับนิสิต) 

0             0       

รวม 331                         199 37 15 2 43 97 35 

 
 
ผลการดําเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 และ8.5 โดยใช้ Diagnostic Questions 
และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 9   
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
การกําหนดและเผยแพร่เกณฑ์การรับนิสิตเข้าในหลักสูตร (8.1) 
เกณฑ์การรับเข้า  

- หลักสูตรใหม่ ปี 2553 รับนิสิตมีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 หรือมีประสบการณ์ทํางาน 2 ปี
ขึ้นไป  

- หลักสูตรปรับปรุง 2559 ยกเลิกการกําหนดเกรดเฉลี่ยขั้นตํ่าที่ 2.50 เน่ืองจากความไม่เท่า
เทียมระหว่างผู้จบปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบันที่แตกต่างกัน และหลักสูตรฯ มีการสอบคัดเลือก
อยู่แล้วจึงไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องมีการกําหนดเกรดเฉลี่ยขั้นตํ่าในระดับปริญญาตรี 

การเผยแพร่เกณฑ์การคัดเลือก 
                                                 
9 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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- หน้าเวปไซต์ของคณะและเวปไซต์หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
 
วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก (8.2) 

ประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
1) การสอบข้อเขียน ใช้เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการศึกษาในหลักสูตรฯโดย
แบ่งออกสองส่วน ได้แก่  

1) การสอบข้อเขียน 
1.1) หมวดความรู้พ้ินฐานเก่ียวกับนิติศาสตร์เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านองค์ความรู้ใน

สาขาวิชานิติศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านกฎหมาย  
1.2) หมวดความรู้เฉพาะด้านตามกลุ่มวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ได้แก่ การทดสอบความรู้

พ้ืนฐานด้านกฎหมายอาญาสําหรับนิสิตที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและ
อาชญาวิทยา และด้านกฎหมายมหาชน สําหรับนิสิตที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชากฎหมาย
มหาชน เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชาน้ันๆเพียงพอต่อการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้
เฉพาะทาง 

2) การสอบสัมภาษณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมัครมีทัศนคติที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อ
การศึกษา มีเป้าหมายในการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง 
 
ระบบการกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของ
ผู้เรียน (8.3)  
การจัดทํางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์  

ข้อกําหนดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ เป็นไปตามประกาศและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้จัดให้มี 
- ระบบตรวจสอบความซ้ําซ้อน/การลักลอกผลงานด้วยระบบอักขราวิสุทธ์ิทั้งก่อนอนุมัติสอบ

ปากเปล่าและก่อนส่งเล่มจบ 
- ระบบการรายงานความก้าวหน้า (progress report) เพ่ือติดตามสถานะการจัดทํางาน

นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนิสิตทุกคนในหลักสูตรในภาพรวม 
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กระบวนการกํากับดูแลนิสิตในการจัดทําวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ  
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อธิบาย flowchart ระบบการจัดทําวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนท่ี 1  นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยท่ีนิสิตสนใจ 
และเสนอหัวข้อให้ประธานหลักสูตรพิจารณาก่อน 
ขั้นตอนท่ี 2  ประธานหลักสูตรพิจารณาว่าหัวข้อ
วิทยานิพนธ์อยู่ในขอบเขตของกลุ่มวิชาท่ีนิสิตศึกษา
หรือไม่ หากพบว่าหัวข้อจัดทํางานวิจัยไม่ตรงตาม
กลุ่มวิชาให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยใหม่อีกคร้ัง หาก
หัวข้อวิจัยตรงตามกลุ่มวิชา ไปข้ันตอนท่ี 3 
ขั้นตอนท่ี 3 ประธานหลักสูตรเสนอแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษา และเสนอต่อ หัวหน้าภาควิชาและคณบดี
พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา ถ้า
หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่อนุมัติการ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ประธานหลักสูตรทําการ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาใหม่อีกคร้ัง  
ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือหัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
ไป ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา
และหัวข้อวิทยานิพนธ์บันทึกลงฐานข้อมูลของ
หลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษาเร่ิมให้คําปรึกษานิสิต
ในการจัดทํางานวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 5  นิสิตส่ง Progress  report (รายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย) ให้ประธานหลักสูตรทุก 
30 วัน ประธานหลักสูตรตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และความก้าวหน้าของงานวิจัย หากพบปัญหาในการ
จัดทําวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตรนําปัญหาเข้า
พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่นิสิต และ
ตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจาก 
Progress  report คร้ังต่อไปใหม่อีกคร้ัง 
ขั้นตอนท่ี 6 เม่ือนิสิตจัดทําวิทยานิพนธ์มีความ
คืบหน้าอย่างน้อย 3 บทแล้ว อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสูตรพิจารณา
ว่ า ง า น วิ จั ย เ ป็ น ก า ร ลั ก ล อ ก ผ ล ง า น 
(Plagiarism)หรือไม่ 
 ถ้าประธานหลักสูตรพิจารณาว่างานวิจัยมี
ปัญหา plagiarism ให้นิสิตเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ใหม่อีกคร้ัง (ข้ันตอนท่ี1) 
 ถ้ า ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ พ บ ปั ญ ห า 
plagiarism ให้คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิทยานิพนธ์จํานวน 
3 คน ต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 7 หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุ มั ติ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ เ ค้ า
โครงงานวิจัยถ้าไม่อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงงานวิจัย ให้คณะกรรมการหลักสูตร
เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงชุดใหม่อีก
คร้ัง 
ขั้นตอนท่ี 8 หากหัวหน้าภาควิชาและคณบดีอนุมัติ
การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิจัย ให้
นิสิตข้ึนสอบเค้าโครง 
ขั้นตอนท่ี 9  หากคณะกรรมการสอบเค้าโครง
พิจารณาอนุมัติงานวิจัย นิสิตจัดทําวิทยานิพนธ์ต่อไป
ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา ประธาน
หลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และคณบดี รับทราบผล
การสอบ ประธานหลักสูตรเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
ของหลักสูตร 
ขั้นตอนท่ี 10 หลังจากสอบเค้าโครงผ่านแล้ว นิสิต
ย่ืนพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย และเม่ือดําเนินการ
เสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอต่อประธาน
หลักสูตรให้ข้ึนสอบปากเปล่าได้ 
ขั้นตอนท่ี 11 ประธานหลักสูตรตรวจสอบงานวิจัยว่า
มีปัญหา plagiarism หรือไม่อีกคร้ัง หากตรวจพบให้
นิสิตกลับไปแก้ไขงาน และให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอ
ให้ข้ึนสอบปากเปล่าใหม่อีกคร้ังหนึ่ง หากตรวจไม่พบ
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห ลั ก สู ต ร เ ส น อ แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์จํานวน 4 
คน และเสนอให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัติ 
ขั้นตอนท่ี  12  ให้หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี
พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปาก
เปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
นิสิตข้ึนสอบปากเปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่
อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
คณะกรรมการหลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าชุดใหม่ 
ขั้นตอนท่ี 13  เม่ือนิสิตได้รับการเสนอให้สอบปาก
เปล่า ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
พิจารณาว่างานวิจัยผ่านตามเกณฑ์หรือไม่  
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ถ้าคณะกรรมการสอบปากเปล่าพิจารณาว่าการสอบ
ปากเปล่าในงานวิจัยนั้นผ่านตามเกณฑ์ (S) หรือ ยัง
ไ ม่สมบูรณ์  (I) นิสิ ตแก้ เล่มตามคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการสอบ ภายในกําหนดระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  (30 วัน และ 90 วันตามลําดับ) 
หากไม่ผ่าน  (U) นิสิตกลับไปจัดทําวิทยานิพนธ์
เพ่ิมเติมและให้อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติให้ข้ึนสอบ
ปากเปล่าใหม่อีกคร้ัง 
ประธานหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร หัวหน้า
ภาควิชาและคณบดีรับทราบผลการสอบปากเปล่า
ประธานหลักสูตรนําข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 15 อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบเล่ม
วิ ท ย านิ พน ธ์ ว่ า ไ ด้ แ ก้ ไ ข ต า มคํ า แน ะนํ า ข อ ง
คณะกรรมการสอบปากเปล่าแล้วหรือไม่ หาก
เห็นสมควรให้อนุมัติส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้ว ให้
ประธานหลักสูตรตรวจสอบงานวิทยานิพนธ์ดังกล่าว
ว่ามีปัญหา Plagiarism หรือไม่ ซํ้าอีกคร้ัง 
หากประธานหลักสูตรตรวจสอบไม่พบ Plagiarism 
นิสิตส่งเล่มสมบูรณ์เพ่ือตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  
ขั้นตอนท่ี 16  นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัยโดยให้
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นกํากับดูแลการตีพิมพ์บทความ
ของนิสิตด้วย เม่ือบทความของนิสิตได้รับการตีพิมพ์ 
จะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติการจบการศึกษาต่อไป 
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กระบวนการดูแลนิสิตในการจัดทํางานนิพนธ์ 
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อธิบาย flowchart การดูแลนิสิตในการจัดทํางาน
นิพนธ์ 
ขั้นตอนท่ี1 ให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยท่ีนิสิตสนใจ 
และนําเสนอหัวข้องานวิจัยให้ประธานหลักสูตร
พิจารณาก่อน 
ขั้นตอนท่ี2 ประธานหลักสูตรพิจารณาว่าหัวข้องาน
นิพนธ์อยู่ในขอบเขตของกลุ่มวิชาท่ีนิสิตศึกษาหรือไม่ 
หาก พบว่าหัวข้อจัดทํางานวิจัยไม่ตรงตามกลุ่มวิชา
ให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยใหม่อีกคร้ัง หากหัวข้อ
วิจัยตรงตามกลุ่มวิชา ไปข้ันตอนท่ี3พิจารณาอีกคร้ัง  
ขั้นตอนท่ี 3 ประธานแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิชาการในการจัดทํางานนิพนธ์และเสนอต่อหัวหน้า
ภาควิชาและคณบดีให้อนุมัติ  ถ้าหัวหน้าภาควิชา
หรือคณบดีไม่อนุมัติ ให้ประธานหลักสูตรแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการในการจัดทํางานนิพนธ์และ
เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดีให้อนุมัติอีกคร้ัง 
ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือหัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษางานนิพนธ์แล้ว 
ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อมูลอาจารย์ท่ีปรึกษา
และหัว ข้องานนิพนธ์บัน ทึกลงฐานข้อมูลของ
หลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษาเร่ิมให้คําปรึกษานิสิต
ในการจัดทํางานวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 5 นิสิตส่ง Progress  report (รายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย) ให้ประธานหลักสูตรทุก 
30 วัน ประธานหลักสูตรตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และความก้าวหน้าของงานวิจัย หากพบปัญหาในการ
จัดทํางานนิพนธ์ ประธานหลักสูตรนําปัญหาเข้า
พิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่นิสิต และ
ตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจาก 
Progress  report คร้ังต่อไปใหม่อีกคร้ัง 
ขั้นตอนท่ี 6 นิสิตจัดทํางานนิพนธ์ตามหัวข้อท่ีได้รับ
การอนุมัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ี
ได้รับแต่งต้ัง เม่ือนิสิตจัดทําเล่มเสร็จสมบูรณ์แล้ว 
อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอสอบปากเปล่างานนิพนธ์ 
ประธานหลักสูตรพิจารณาว่างานวิจัยเป็นการลักลอก
ผลงาน (Plagiarism) หรือไม่ 
 ถ้าประธานหลักสูตรพิจารณาว่างานวิจัยมี
ปัญหา plagiarism ให้นิสิตเสนอหัวข้องานนิพนธ์ใหม่
อีกคร้ัง  
 ถ้ า ป ร ะ ธ า น ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ พ บ ปั ญ ห า 
plagiarism ให้คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์จํานวน 3 คน 
ต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดี ต่อไป 
ขั้นตอนท่ี 7 หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
นิสิตข้ึนสอบปากเปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่
อนุมัติการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
คณะกรรมการหลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าชุดใหม่ 
ขั้นตอนท่ี 8 เม่ือนิสิตได้รับการเสนอให้สอบปาก
เปล่า ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
พิจารณาว่างานวิจัยผ่านตามเกณฑ์หรือไม่  
ถ้าคณะกรรมการสอบปากเปล่าพิจารณาว่าการสอบ
ปากเปล่าในงานนิพนธ์นั้นผ่านตามเกณฑ์ (S) หรือ 
ยังไม่สมบูรณ์ (I) นิสิตแก้เล่มตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการสอบ ภายในกําหนดระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด  (30 วัน และ 90 วันตามลําดับ) 
หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ (U) นิสิตกลับไปจัดทํางาน
นิพนธ์เพ่ิมเติมและให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอให้ข้ึน
สอบปากเปล่าใหม่อีกคร้ัง 
ประธานหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตร หัวหน้า
ภาควิชาและคณบดีรับทราบผลการสอบปากเปล่า
ประธานหลักสูตรนําข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
ขั้นตอนท่ี 9 อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบเล่มงาน
นิพน ธ์ ว่ า ไ ด้ รั บการแก้ ไ ขตามคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าแล้วหรือไม่ หาก
เห็นสมควรให้อนุ มั ติส่ ง เล่มงานนิพนธ์แล้ว  ใ ห้
ประธานหลักสูตรตรวจสอบงานนิพนธ์ดังกล่าวว่ามี
ปัญหา Plagiarism หรือไม่ ซํ้าอีกคร้ัง หากประธาน
หลักสูตรตรวจสอบไม่พบ Plagiarism นิสิตส่งเล่ม
สมบูรณ์เ พ่ือตรวจรูปแบบงานนิพนธ์ และเข้าสู่
กระบวนการอนุมัติการจบการศึกษาต่อไป 
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จากกระบวนการดังกล่าว หลักสูตร ฯ มีการวางระบบการกํากับดูแล และติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียนผ่านการรายงานความก้าวหน้า (progress report)  

- แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดทําวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ส่งให้ปธ.หลักสูตรทางอีเมลล์ทุก 
30 วัน หรืออย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยใช้เป็นเง่ือนไขการเซ็นต์อนุมัติการย่ืนคําร้องขอรักษา
สภาพ สําหรับนิสิตที่ใกล้พ้นสภาพการศึกษา โดยนิสิตต้องแจ้งสถานะการจัดทํางานวิจัย ข้อสรุปที่ได้รับจาก
การติดต่อหรือนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประวัติการเข้าพบ/ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และสรุปคําแนะนําแนว
ทางการดําเนินการวิจัยต่อไป 

- ปธ.หลักสูตร สรุปสถานะความก้าวหน้าในการจัดทํางานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร 
เข้าที่ประชุมคกก.หลักสูตรฯ เพ่ือรับทราบสถานะความก้าวหน้าของนิสิตจากอ.ที่ปรึกษา 
  - ในแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าเปิดโอกาสให้นิสิตได้แจ้งปัญหาเก่ียวกับการจัดทํา
วิทยานิพนธ์ หรือปัญหาด้านอ่ืนๆในการเรียนได้อีกช่องทางหน่ึง ปธ.หลักสูตร สรุปประเด็นปัญหาที่พบและ
นําเข้าหารือกับคกก.หลักสูตรเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 

นอกจากน้ี ในระหว่างภาคการศึกษา มีการให้นิสิตตอบแบบสํารวจสถานะการจัดทํางานนิพนธ์
ผ่าน google form โดยในปีการศึกษาศึกษา 2560 ได้มีการจัดทําแบบสํารวจดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 
2/2560 เพ่ือทราบว่ามีนิสิตท่านใดยังไม่มีหัวข้อหรือยังไม่มีอ.ที่ปรึกษา และการจัดทํางานนิพนธ์ก้าวหน้า
หรือไม่ พบปัญหาใดหรือไม่ ปธ.หลักสูตร สรุปประเด็นปัญหาที่พบและหารือกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป  
 
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (8.4) 

- เน่ืองจากหลักสูตรได้งดรับนิสิตใหม่มาหลายปีการศึกษาแล้ว นิสิตปัจจุบันของหลักสูตรจึงเป็น
นิสิตที่ค้างจากหลักสูตรเก่าและยังอยู่ในระหว่างการจัดทํางานนิพนธ์ ได้ผ่านการศึกษาเรื่องระเบียบวิธีวิจัย
มานานแล้ว หลักสูตรจึงเห็นความจําเป็นในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํางานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 
โดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษางานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์มาให้คําแนะนําและทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทําวิจัยทางนิติศาสตร์ นอกจากน้ียังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการจัดทํางานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ เมื่อจบโครงการ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยหลักสูตรจะนําผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะและ feedback จากนิสิตและจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาปรับปรุงกิจกรรมที่หลักสูตร
จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2561 ต่อไป 

- สนับสนุนให้นิสิตที่เข้าอบรมทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่จัดโดยสํานักหอสมุด 
เช่น การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์, การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย
โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ การจัดการบรรณานุกรมด้วย EndnoteX8 อบรมการใช้ฐานข้อมูล Westlaw  
 
การบริการอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ (8.4) 

- มีการแนะนําแหล่งคอร์สอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจบนเว็ปไซต์หลักสูตรฯ 
- มีการจัดทําตารางการอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการที่เก่ียวข้องกับนิติศาสตร์ผ่าน google 

calendar เผยแพร่บนเวปไซต์ของหลักสูตรฯ และทางไลน์กลุ่มนิสิต เพ่ือให้นิสิตหรือศิษย์เก่าที่สนใจ เลือก
เข้าอบรมสัมมนา พัฒนาทักษะ และ ความรู้ที่จําเป็นต่อวิชาชีพกฎหมายต่อไป 
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การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต (8.4) 
- คณะ ฯ ให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีนิสิตขอรับ

ทุนอุดหนุน 
- คณะ ฯ ให้ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์ของนิสิต ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีนิสิตขอรับ

ทุนอุดหนุนเน่ืองจากเลือกทํางานนิพนธ์มากกว่าวิทยานิพนธ์ 
 
การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย (8.5) 

- ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 คณะ ฯ มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ โดยการย้ายอาคารเรียนและ
ที่ทําการของคณะฯ จากตึก QS1 มายังอาคารสหศึกษา ทําให้สถานที่นัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพูดคุย
ปรึกษาทางวิชาการมีความเหมาะสมมากขึ้น 

- นอกจากน้ี นิสิตและอาจารย์สามารถใช้สถานที่ที่สํานักหอสมุดจัดบรรยากาศการเรียนรู้และวิจัย
ไว้อย่างดีได้ เช่น ห้องค้นคว้าวิจัยกลุ่ม ห้องค้นคว้าวิจัยเฉพาะสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือห้อง
ค้นคว้าวิจัยสําหรับอาจารย์เพ่ือนัดพบ ให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตได้ 

- นิสิตแต่ละรุ่นมีไลน์กลุ่มเพ่ือที่นิสิตจะสามารถให้คําแนะนําด้านการเรียน และสร้างแรงบันดาลใจ
ระหว่างกันและเป็นช่องทางปธ.หลักสูตรสามารถติดต่อพูดคุยให้คําแนะนํา แจ้งข่าวสารแก่นิสิตในเรื่อง
ต่างๆได้ 

- มีเวปไซต์ของหลักสูตรฯ เพ่ือรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและจําเป็นต่อ
การศึกษา ประชาสัมพันธ์การสอบงานนิพนธ์และกิจกรรมต่างๆของหลักสูตร 

- มีการจัดทําตารางการอบรม สัมมนา ทั้งโดยหน่วยงายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่เก่ียวข้องกับนิติศาสตร์ผ่าน google calendar เผยแพร่บนเวปไซต์ของหลักสูตร
ฯ 

 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
-  ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ  
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพ่ือให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย สําหรับบุคคลท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and 

equipment (lecture halls, classrooms, project 
rooms, etc.) are adequate and updated to support 
education and research (1) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 
9.2 The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research (3,4) 
 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and research 
(1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education 
 and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
 พ้ืนฐานการเรียนรู้ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สําหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการดําเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 และ9.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 10   

 
 

 

                                                 
10 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 1. อาคารเรียน ห้อง
ค้นคว้าวิจัย 

2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ

ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ (รายละเอียด/หนว่ยงานท่ีรับผดิชอบ) 

คณ
ะ 

- อาคารเรียน13 ห้อง ติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศครบทุก
ห้อง และมีคอมพิวเตอร์ชนิด 
All-in-one โปรเจคเตอร์ 
ไมโครโฟน ไว้บริการทุกห้อง 
จําแนกเป็น 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 ห้อง ความจุห้อง
ละ 50 คน มีคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการรวมจํานวน 100 
เคร่ือง 

- ห้องบรรยายความจุ 45 ท่ี
นั่ง จํานวน 1 ห้อง  
- ห้องบรรยายความจุ 48 ท่ี
นั่ง จํานวน 2 ห้อง  
- ห้องศาลจําลองและห้อง
บรรยายความจุ 66 ท่ีนั่ง 
จํานวน 1 ห้อง  
- ห้องบรรยายความจุ 84 ท่ี
นั่ง จํานวน 6 ห้อง  
- ห้องบรรยายออดิทอเรียม
ความจุ 180 ท่ีนั่ง จํานวน 1 
ห้อง  
 

- ตึกเรียนใหม่มีการออกแบบ
เพ่ือรองรับบุคคลท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ มีห้องนํ้า
สําหรับผู้พิการ ช้ันที่ 1 

- พ้ืนที่จอดรถยนต์ มีที่
ลาดสําหรับรถเข็นคน
พิการและผู้ป่วย 

- อาคารเรียนติดต้ัง
อุปกรณ์ดับเพลิงตาม
มาตรฐานกฎหมายว่าด้วย
อาคารสาธารณะและ
อาคารสูง   
- จัดโครงการอบรมป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย 
- ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
สํารอง และระบบประปา 
ตามมาตรฐานกฎหมายว่า
ด้วยอาคารสาธารณะและ
อาคารสูง 
- ศาลาสําหรับพ้ืนท่ีสูบบุหร่ี 
จํานวน 1 หลัง 

ดูแลระบบwifi อาคาร
เรียนของคณะฯ  
 

- ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ขนาดความจุ 80 ท่ีนั่ง 
มีตํารา หนังสือ คําพิพากษาศาล
ฎีกา วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ 
และวารสารเฉพาะทาง
นิติศาสตร์ท่ีสําคัญ 
- ระบบสบืค้นทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดคณะฯ
ออนไลน์ 
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 1. อาคารเรียน ห้อง
ค้นคว้าวิจัย 

2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ

ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

มห
าวิ

ทย
าล

ัย 

- อาคารเรียนรวม ห้องเรียน
ทุกห้องมีเคร่ืองปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
เคร่ืองฉายแผ่นทึบ 
ไมโครโฟน 
- สํานักหอสมุดจัดห้อง
ค้นคว้าวิจัยสําหรับอาจารย์
บริเวณชั้น 5 และห้อง
ค้นคว้าวิจัยเฉพาะนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและห้อง
ค้นคว้าวิจัยกลุ่มเม่ือต้องการ
ใช้บริการอาจารย์และนิสิต
สามารถจองออนไลน์ผ่าน
ระบบของสํานักหอสมุด 
- สํานักคอมพิวเตอร์มีห้อง
คอมพิวเตอร์ไว้บริการสําหรับ
นสิิต 

คณะ ฯ จัดการอบรมการ
ดับเพลิงเบื้องต้นให้แก่
บุคลากรในคณะ 

- สํานักคอมพิวเตอร์ดูแล
ระบบ wifi ของอาคาร
เรียนรวม  

- สํานักหอสมุดจัดหาตํารา 
วารสารทุกสาขาวิชาและตํารา
วารสารเฉพาะทางนิติศาสตร์/
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital library)ท่ัวไปท่ีมีข้อมูล
ด้านนิติศาสตร์ เช่น EBSCOe-
book, HW-Wilson, 
Springerlink และฐานข้อมูล
เฉพาะทางนิติศาสตร์ เช่น 
Westlaw และจัดอบรมให้
ความรู้แก่นิสิตและบุคลากรใน
การเข้าใช้บริการหอสมุดและ
ฐานข้อมูลต่างๆ 
- สํานักหอสมุดจัดซ้ือ software 
เช่น Endnote สําหรับการ
จัดทํารายการอ้างอิงในเอกสาร 
/SPSS for Windows สําหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

หล
ักส

ูตร
 

- - - - รวบรวมแหล่งข้อมูลทรัพยา
การสารสนเทศทางนิติศาสตร์ท่ี
สามารถสืบค้นออนไลน์ได้ เพ่ือ
ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่
นิสิตท่ีอาจไม่สะดวกเดินทาง
มายังคณะฯหรือมหาวิทยาลัย 
และแหล่งสืบค้นข้อมูลกฎหมาย
ต่างประเทศบนเวปไซต์ของ
หลักสูตร 
- อบรม/แนะนําเทคนิคการใช้
ทรัพยาการสารสนเทศของ
คณะฯและหอสมุดกลางท่ีมีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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 1. อาคารเรียน ห้อง
ค้นคว้าวิจัย 

2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ

ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

แหล่งข้อมูลสาํหรับการพัฒนาปรับปรุงสิง่สนับสนุนการเรียนรู ้

Fe
ed

ba
ck

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรประกอบการเรียน
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ประจํา
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรประกอบการ
เรียนและสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์
ประจําหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
- มคอ.5 ปัญหาด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 
 

Su
rv

ey
 N

ee
ds

 

N/A N/A N/A ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ
สํารวจความต้องการของนิสิต
ดังต่อไปน้ี 
- หลักสูตรฯ จัดทํา “แบบฟอร์ม
รับข้อเสนอแนะเร่ืองทรัพยาการ
สารสนเทศหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต” ด้วย google 
form บนเวปไซต์ของหลักสูตรฯ 
ตลอดปีการศึกษา 
- นํารายการหนังสือ ตํารา 
ภาษาอังกฤษ จากตัวแทน
จําหน่ายในงาน burapha book 
fair ให้นิสิตในหลักสูตรมีส่วน
ร่วมเลือกจัดซ้ือ 
-- มีการเพ่ิมแบบสํารวจการใช้
บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดคณะฯและหอสมุด 
และฐานข้อมูล westlaw เพ่ือ
ทราบความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้บริการท่ีคณะฯ
และมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์
เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมท้ัง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจ
ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
เป็นปัจจัยนําเข้า 

10.2 The curriculum design and development process 
is established and subjected to evaluation and 
enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเ รียนการสอนและการ
ประ เมินผล ผู้ เรี ยนอย่ า ง ต่อ เ น่ือง  เ พ่ื อ ใ ห้มั่ น ใจ ว่ า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
 and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน  

3 3 

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
 library, laboratory, IT facility and student 
 services) is subjected to evaluation and 
 enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

3 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
 systematic and subjected to evaluation and 
 enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการดําเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ10.6 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 11   

 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (10.1, 10.2) 
การดําเนินการ 

หลักสูตรมีแนวทางการดําเนินงานในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร การทบทวนกระบวนการเรียน
การสอนและการประเมินผลโดยการนําผลสํารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นแกนในการขับเคลื่อน ดังจะเห็นได้จากในการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อครบ 5 ปีการศึกษา มีการนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการร่างหลักสูตร
ปรับปรุงและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรด้วยผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร นอกจากน้ีหลักสูตร
มีการเก็บข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปีการศึกษาเพ่ือนํามาไปใช้ประกอบการปรับปรุงต่อไป
ในอนาคต  

นอกจากน้ีหลักสูตรมีนโยบายในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเมื่อมีความจําเป็น  ไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน หรือคําอธิบายรายวิชา โดยพยายามให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรมีนโยบายกําหนดให้ ผลการตรวจสอบ/ประเมินหลักสูตร- ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติเป็นเหตุปัจจัย แรงจูงใจ (incentives) ที่จะนําไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและ
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) โดยไม่จําเป็นต้องรอให้ครบระยะเวลา 5 ปีการศึกษา 

หลักสูตรมีนโยบายกําหนดให้ มีการใช้ผลการตรวจสอบ/ประเมินหลักสูตร- ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติเป็น
ข้อมูลนําเข้า (input) เพ่ือประกอบการร่างหลักสูตร 
  

                                                 
11 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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1) กระบวนการจัดทําร่างหลักสูตรปรับปรุง 
 

 
  

เสนอร่างหลักสูตรปรับปรุงต่อคกก.ประจํา
คณะฯเพื่อพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการท่ี

มหาวิทยาลัยและสกอ.กําหนดต่อไป

คกก.หลักสูตรปรับแก้รายละเอียดหลักสูตรตามท่ี
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกต

เสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

คกก.หลักสูตรแก้ไขร่างฯตามมติท่ีประชุมคกก.หลักสูตรและ
เสนอให้คกก.พัฒนาหลักสูตรพิจารณา

คกก.พัฒนาหลักสูตร พิจารณาร่างฯ ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหารายวิชาในมุมมองขององค์กร

วิชาชีพ

คกก.หลักสูตร จัดทําร่างหลักสูตร จัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
การเทียบเคียงรายละเอียดหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 

requirements ขององค์กรวิชาชีพ

คณะฯแต่งต้ังคกก.หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

คกก.หลักสูตรฯ เสนอแต่งต้ังคกก.พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยคกก.
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน) 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร

คกก.หลักสูตรประเมินความจําเป็นในการจัดทําหลักสูตร
ปรับปรุง หรือ ครบระยะเวลา 5 ปี ผลการตรวจสอบ/

ประเมินหลักสูตร- 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเปลี่ยนแปลง
ของวิสัยทัศน์   

พันธกิจ          
ของมหาวิทยาลัย 

การเปลี่ยนแปลง
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา

แห่งชาต ิ

INCENTIVE

INPUT
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2). กระบวนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) 
 

 
  

คกก.หลักสูตรประเมินความจําเป็นในการแก้ไข
ปรับปรุงเล่มหลักสูตร

คกก.หลักสูตรพิจารณาและเสนอรายละเอียดหลักสูตร
ที่ต้องการแก้ไข

เสนอเอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตรต่อคกก.ประจําคณะฯเพ่ือพิจารณา

อนุมัติตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลัยและสกอ.
กําหนดต่อไป

จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรแก้ไขปรับปรุงใหม่

สํารวจความพึงพอใจจากการใช้หลักสูตรแก้ไขปรับปรุง
ใหม่

ผลการตรวจสอบ/
ประเมินหลักสูตร- 
ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเปลี่ยนแปลง
ของวิสัยทัศน์   

พันธกิจ          
ของมหาวิทยาลัย 

การเปลี่ยนแปลง
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา

แห่งชาต ิ

Incentives

Input 



   

 

หน้า 132 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร

การทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล (10.3) 
เน่ืองจากหลักสูตรงดรับนิสิตใหม่มาแล้ว 3 ปีการศึกษาจึงไม่สามารถทบทวนกระบวนการเรียนการ

สอนและการประเมินผลของอาจารย์ในรายวิชาในปีการศึกษานี้ได้ 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯได้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา

การค้นคว้าอิสระ (งานนิพนธ์)  กล่าวคือ  
ในส่วนการประเมินผลการจัดทํางานนิพนธ์แบ่งออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ  
1) การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากเดิมอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้นิสิตขึ้นสอบปากเปล่า

โดยพิจารณาเฉพาะจากตัวเล่มงานนิพนธ์เท่าน้ัน ในปีการศึกษา 2559 คกก.หลักสูตรฯ ร่วมกันร่าง rubric 
score 5 ด้าน เพ่ือเป็นการประเมินผลด้านความสามารถในการจัดทํางานนิพนธ์ ของนิสิตในหลักสูตรฯ โดย
กําหนดเกณฑ์ขั้นตํ่าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะอนุมัติให้นิสิตสามารถข้ึนสอบปากเปล่างานนิพนธ์ได้ 

2) การประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ ในปีการศึกษา 2559 มีการทบทวน
กระบวนการประเมินผลในการพิจารณาผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ จากเดิมให้กรรมการสอบใช้ดุลย
พินิจโดยมิได้มีหลักเกณฑ์ใดๆในการตัดสินผล S/I/U คกก.หลักสูตรฯได้ร่วมกันร่าง เกณฑ์การให้คะแนน 
(rubric score) 5 ด้าน เพ่ือใช้ในการตัดสินผลการสอบโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า และได้ทดลองใช้
ในการสอบงานนิพนธ์ของหลักสูตรฯไปแล้ว 

โดย rubric score รวมทั้งสิ้น 10 ด้าน จะสอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้ใช้ rubric score ประกอบการตัดสินผลการสอบปากเปล่างาน

นิพนธ์ และในต้นปีการศึกษา 2561 จะร่วมกันประเมินความเหมาะสม ปัญหา อุปสรรคของการใช้ rubric 
score ดังกล่าวในปีการศึกษา 2560 เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ้นสําหรับใช้ในปีการศึกษา 
2561 และร่าง rubric score สําหรับใช้ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ สําหรับนิสิต แผน ก. ต่อไป เมื่อมี
การเปิดรับนิสิตใหม่ 
 

การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน (10.4)  
อาจารย์ ดร. รัชนี แตงอ่อน ได้ทําวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอ

แห่งชาติและสิทธิความเป็นส่วนตัว:แนวทางในการตรากฎหมายเพ่ือบังคับใช้ในประเทศไทย  ได้นําข้อมูล
และแนวคิดที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการให้คําปรึกษางานนิพนธ์ของนิสิต เรื่อง การข้ึนทะเบียนผู้กระทํา
ความผิดทางเพศต่อเด็ก 

อาจารย์ พันตํารวจโท ดร.ประลอง ศิริภูล กําลังทําวิจัยเรื่อง ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การชุมนุมสาธารณะ : ศึกษากรณี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้นําข้อมูลที่ได้จากศึกษาวิจัยไป
ใช้ในการให้คําปรึกษางานนิพนธ์ของนิสิต เรื่อง การใช้กําลังเข้ายุติการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลัก
สากล : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 
การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (10.5) 
ในปลายปีการศึกษา 2559 มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้และ ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนําข้อมูลของปีการศึกษา 2559 มาวิเคราะห์และ
ระบุปัญหา และนําผลการวิเคราะห์ปัญหาไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ กล่าวคือ  
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ปัญหา ท่ีพบจากการ เ ก็บข้ อ มู ล
ป้อนกลับในปีการศึกษา 2559 

การแก้ไขปัญหาในปีการศึกษา 2560 

1) นิสิตยังไม่สามารถใช้สิ่งสนับสนุน
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ  
 

- หลักสูตรจัดทําเวปไซต์เพ่ือรวบรวมแหล่งข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศที่คณะฯและมหาวิทยาลัยฯมีอยู่ และ 
- จัดอบรมเพ่ือแนะนําเทคนิคการสืบค้นแหล่งข้อมูลทาง
นิติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- จัดทําแบบสํารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
 

2) ตํารา หนังสือ ยังไม่ เพียงพอต่อ
ความต้องการของนิสิต :  
 

- อาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งปัน e-book และบทความวารสาร
ต่างประเทศที่เก็บไว้ส่วนตัวที่เก่ียวข้องกับหัวข้องานนิพนธ์/
วิทยานพินธ์ 
- เปิดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรฯร่วมเลือกหนังสือเพ่ือให้
หอสมุดจดัซื้อตามโควต้าของอาจารย์ใน Burapha book fair  
- แนะนําระบบการยืมระหว่างห้องสมุดให้แก่นิสิต 
 

 
ในปลายปีการศึกษา 2560 มีการสํารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและ

อาจารย์ประจําหลักสูตร เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา (3) (4) 
นอกจากน้ีมีการเพ่ิมแบบสํารวจการสะท้อนปัญหาเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (1)  และ แบบ

สํารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯและมหาวิทยาลัย (2)  
(1) ผลการสํารวจการสะท้อนความต้องการ/ปัญหาของนิสิตและอาจารย์ประจําหลักสูตรเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
  2559 2560 
คําถาม คําตอบ นิสิต อาจาร

ย์ 
นิสิต อาจาร

ย์ 
1.1) ในรอบปีการศึกษา
ท่านเคยสะท้อนความ
ต้ อ ง ก า ร ห รื อ ปั ญ ห า
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (หนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ 
ห้องเ รียน  ห้องทํา วิ จัย 
ฯลฯ )  ผ่ านหลั กสู ตรฯ 
หรือไม่ 

เคย และปัญหาได้รับการแก้ไข 
ได้รับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้เพ่ิมเติม 

9.1 % 60% 42.9% 25% 

เคย แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 0% 0% 0% 0% 
ไม่เคย เพราะไม่ทราบว่าจะ 
สะท้อนปัญหา หรือ ความ 
ต้องการได้ผ่านช่องทางใดบ้าง 

68.2% 0% 42.9% 0% 

ไม่เคย เพราะไม่พบปัญหา 22.7% 40% 14.3% 75% 
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(1) ผลการสํารวจการสะท้อนความต้องการ/ปัญหาของนิสิตและอาจารย์ประจําหลักสูตรเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
  2559 2560 
คําถาม คําตอบ นิสิต อาจาร

ย์ 
นิสิต อาจาร

ย์ 
1.2 ) ท่านทราบหรือไม่
ว่า หลักสูตร ฯ ได้จัดให้มี
แ บ บ ฟ อ ร์ ม รั บ
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ เ ร่ื อ ง
ทรัพยากรสารสนเทศ ใน
หน้าเวปไซต์ของหลักสูตร 
https://sites.google.c
om/go.buu.ac.th/llm
buu 

ทราบ   21.4%  

ไม่ทราบ   78.6%  

1.3) ในรอบปีการศึกษา 
ท่านเคยสะท้อนความ
ต้ อ ง ก า ร ห รื อ ปั ญ ห า
เก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (หนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล คอมพิวเตอร์ 
ห้องเ รียน  ห้องทํา วิ จัย 
ฯลฯ )  ผ่ านช่ อ งทางที่
ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ใ น
ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
(สํ านั กหอสมุด  สํ านั ก
คอมพิวเตอร์ คณะฯ) จัด
ไว้บริการหรือไม่ 

เคย และปัญหาได้รับการแก้ไข
ได้รับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพ่ิมเติม 

4.5 % 40% 35.7% 0% 

เคย แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 0 % 20% 0% 25% 

ไม่เคย เพราะไม่ทราบว่าจะสะท้อน
ปัญหา หรือ ความต้องการได้ผ่าน
ช่องทางใดบ้าง 

68.2% 0% 28.6% 25% 

ไม่เคย เพราะไม่พบปัญหา 27.3% 40% 35.7% 50% 

1.4) ท่านทราบหรือไม่ว่า 
ท่ านสามารถ เสนอใ ห้
สํ า นั ก ห อ ส มุ ด จั ด ซ้ื อ
ทรัพยากรสารสนเทศได้ 
ผ่านระบบในหน้าเวปไซต์
หอสมุด lib.buu.ac.th 

ทราบ   42.9%  

ไม่ทราบ   57.1%  

โปรดระบุปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนุนการเรียนรู้ที่ไม่ได้การแก้ไข (ถ้ามี)1 response 
ไม่สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูล westlaw ผ่านระบบ single search ภายนอกมหาวิทยาลัยได้ ได้แจ้งปัญหาไปยังสํานักหอสมุดแล้ว แต่ปัญหา
ไม่ได้รับการแก้ไข 
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(2) ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯและมหาวิทยาลัยปีการศึกษา  
คําถาม คําตอบ 2559 2560 

นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ 
2.1) ระหว่างศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต/ปฏิบัติงานท่ีม.
บูรพา ทา่นเคยใช้บริการ
สํานักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะที่
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศหรอืไม่ ? 

เคยใช้บริการท้ังการ
สืบค้น  ยืม หรือถ่าย
เ อ ก ส า ร  ตํ า ร า /
หนังสือ/วารสาร และ 
เ ข้ า ใ ช้ ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส ์

22.7 %  
 

100% 35.7% 100% 

เคยใช้บริการเฉพาะ
การสืบค้น  ยืม  หรือ
ถ่ายเอกสาร  ตํารา/
หนังสือ/วารสาร 

22.7 %  0% 28.6% 0% 

เคยใช้บริการเฉพาะ
เ ข้ า ใ ช้ ฐ า น ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.1 % 0% 14.3% 0% 

เคยไปใช้บริการแต่ไม่
พบข้อมูลสารสนเทศท่ี
ต้องการ 

13.6 %  
 

0% 21.4% 0% 

ไม่เคยไปใช้บริการ 31.8 %  
 

0% 0% 0% 

2.2) ท่านเคยใช้บริการ
ฐานข้อมูล Westlaw ผ่าน
เวปไซต์หอสมุดมหาวิทยาลยั
บูรพาหรือไม่ 

เคย 22.7% 80% 42.9% 100% 

ไม่เคย 77.3 % 20% 57.1% 0% 

2.3) ระหว่างศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต/ปฏิบัติงานท่ีม.
บูรพาท่านเคยใช้บริการ
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตรใ์นฐานะทีเ่ปน็
แหล่งสบืคน้ขอ้มูลสารสนเทศ
หรือไม่ 
 

เคยสืบค้น  ยืม  หรือ
ถ่ า ย เอกสาร ตํ า รา /
หนังสือ/วารสาร 

4.5 % 100% 14.3% 100% 

เคยไปใช้บริการแต่ไม่
พบข้อมูลสารสนเทศท่ี
ต้องการ 

13.6 %  0% 14.3% 0% 

ไม่เคยใช้บริการ 81.8 %  
 

0% 71.4% 0% 

2.4) ระหว่างศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต /ปฏิบัติงานท่ีม.
บูรพาท่านเคยใช้บริการห้อง

ไม่ทราบว่ามีบริการ
ห้อง 
คอม พิ ว เ ตอ ร์  หาก
ทราบก็จะไปใช้ 

45.5 %  0% 7.1% 0% 
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(2) ผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯและมหาวิทยาลัยปีการศึกษา  
คําถาม คําตอบ 2559 2560 

นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ 
คอมพิวเตอรท์ี่บริการโดย
สํานักคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยหรือไม่ 

บริการ 

ไม่ทราบว่ามีบริการ
ห้อง 
คอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่มี
ความจําเป็นต้องไปใช้
บริการ 

18.2 %  0% 21.4% 0% 

ทราบว่ามีบริการห้อง
คอมพิวเตอร์และเคย
ไปใช้บริการ 

9.1 %   20% 14.3% 0% 

ทราบว่ามีบริการห้อง
คอมพิวเตอร์แต่ไม่มี
ความจําเป็นต้องไปใช้
บริการ 

27.3 %  80% 57.1% 100% 

 
จากผลการสํารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย พบว่านิสิต

ส่วนมากยังไม่ได้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาที่คณะฯและ
มหาวิทยาลัยจัดหาให้ จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และแนะนําวิธีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวมาก
ในการค้นคว้าวิจัยให้มากย่ิงขึ้น 

นอกจากน้ียังมีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้
เครื่องมือ google form 

 
แผนการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการวบรวมข้อมูลป้อนกลับและการทวนสอบระบบ

การนําข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงคุณภาพ (10.6) 
หลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มี

แผนการดําเนินงานตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ตามท่ีปรากฎในตาราง   
นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2560 มีการทวนสอบเพ่ือประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกในการ

รวบรวมข้อมูลป้อนกลับ (feedback mechanism) ข้างต้น 
 

 แผนการดําเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2560 

ด้านการ
พั ฒ น า
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558-
2560 เก็บข้อมูลจาก
นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า 
นิสิตในอนาคต (นิสิต

-  แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
แบบสัมภาษณ์ (อ.
ประจํ าหลั กสู ตร ) 
ตลอดปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร มีการทบทวน
กลไกในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากนิสิต
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ในด้านความพึงพอใจ ความ
คาดหวังต่อหลักสูตร กล่าวคือ ในปีการศึกษา 
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 แผนการดําเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2560 

ปี  4  ของหลักสูตร
น.บ.) 

-  ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม 
สัมมนา (โครงการ
ข อ ง ภ า ค วิ ช า ฯ ) 
เทอม 2 

2558 และต้นปีการศึกษา 2559 ได้มีการ
สํารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรโดย
ใช้แบบสอบถามลักษณะ checklist ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามคลิกเลือกผลการเรียนรู้ทั้งทั่วไป 
(generic) และ เฉพาะทาง (specific) ซึ่งสร้าง
ขึ้นโดยคกก.หลักสูตร โดยอ้างอิงจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และปรับตัวเลือกให้สอดคล้องกับ
ส า ข า นิ ติ ศ า ส ต ร์  จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
แบบสอบถามและพฤ ติ ก ร รมก า รตอบ
แบบสอบถามพบว่า การเก็บข้อมูลลักษณะ
ดังกล่าว สะท้อนคุณค่าและค่านิยมที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญ แต่อาจไม่สามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาดหวังจากหลักสูตรฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากนัก ดังน้ัน ในปีการศึกษา 2559  และ 
2560 หลักสูตรฯเพ่ิมวิธีการเก็บข้อมูลโดยการ
ใช้แบบสัมภาษณ์นิสิตและศิษย์เก่า โดยเน้นไป
ที่นิสิตที่มีอาชีพการงานค่อนข้างมั่นคงแล้ว โดย
ข้อคําถามเก่ียวข้องกับภูมิหลัง ความคาดหวัง 
และประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตร ฯ  
สําหรับนิสิตปัจจุบันที่ ยังอยู่ระหว่างการจัด
ทํางานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์
โดยอ.ประจําหลักสูตร  
สําหรับศิษย์เก่า ใช้วิธีการส่งข้อคําถามไปทาง
อีเมลล์ ให้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ไฟล์ word หรือ google form) 
- ในส่วนการเก็บข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่ม
ตามโครงการของภาควิชาในส่วนของนิสิต
ปัจจุบัน ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของรูปแบบและ
ระยะเวลาที่ สามารถจัดสรรใ ห้ กับแต่ละ
หลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2560 ทางภาควิชา
กําหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดโครงการพบผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของผู้ ใ ช้บัณฑิตเอง
เ พ่ือ ใ ห้สอดคล้ อง กับความ ต้องการและ
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560-
2562 เก็บข้อมูลจาก
ผู้ ใ ช้บัณฑิต องค์กร
วิชาชีพ 

-  แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
แบบสัมภาษณ์ (อ.
ประจํ าหลั กสู ตร ) 
ตลอดปีการศึกษา 
-  ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม 
สัมมนา สัมภาษณ์
( โ ค ร ง ก า ร ข อ ง
ภาควิชาฯ) เทอม 2 
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 แผนการดําเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2560 

ด้าน
กระบวน
การเรียน
การสอน 

-  ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ น ร า ย วิ ช า 
(coursework) ใ ช้แบบประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิต/นิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตร) 
เก็บข้อมูลปลายปีการศึกษา โดยอ.ประจํา
หลักสูตร 
 

- ปีการศึกษา 2560 มีการทวนสอบการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามลักษณะดังกล่าว 
พบว่า อาจสะท้อนความพึงพอใจและประโยชน์
ที่ได้รับไม่สมบูรณ์นัก จึงมีการเพ่ิมการใช้แบบ
สํารวจเก่ียวกับความคาดหวังต่อหลักสูตร ซึ่ง
เป็นลักษณะคําถามปลายเปิด ให้นิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2560 ตอบกลับเป็น
ลายลักษณ์อักษร (ไฟล์ word หรือ google 
form) 

- การค้นคว้าอิสระ : เดิมไม่มีระบบการ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับในส่วนกระบวนการ
ให้คําปรึกษาและประเมินผลงานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ 

- เน่ืองจากการตัดสินผลการสอบงานนิพนธ์ 
คณะฯและมหาวิทยาลัยมิได้กําหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลไว้ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ
สร้างระบบการประเมินผลงานนิพนธ์ (Rubric 
Score) เ พ่ื อ ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  แ ล ะ
คณะกรรมการสอบปากเปล่าใช้เป็นกรอบ/
แนวทาง การใช้ดุลยพินิจเพ่ืออนุมัติสอบ และ
ตัดสินผลการสอบ 
- ในปีการศึกษา 2560 มีการทวนสอบระบบ
การประเมินผลงานนิพนธ์ที่สร้ างขึ้นในท่ี
ประชุมคกก.หลักสูตรและมีการปรับปรุงและ
ทดลองใช้ในหลักสูตร 

ด้านการ
บริการ
และสิ่ง
สนับสนุ
นการ
เรียนรู ้

- การสํารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ในช่วงปลายปีการศึกษา (โดยอ.
ประจําหลักสูตร) 
 

-  ระบบการสะท้ อนความ ต้องการ ด้ าน
ทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนรู้ 
(learning resources) ที่ดําเนินการเพียงปีละ
ครั้งเมื่อหลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับปลายปี
การศึกษา ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนใน
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพได้ 
- ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ จัดทํา 
“แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะเรื่องทรัพยากร
สารสนเทศหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” 
ด้วย google form บนเวปไซต์ของหลักสูตรฯ 
เพ่ือให้นิสิตมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ตอบโจทย์ทางการศึกษาได้ทันต่อความต้องการ
อย่างรวดเร็วมากย่ิงขึ้น /ในปีการศึกษา 2560 
ยังไม่มีนิสิตสะท้อนความต้องการผ่านช่องทาง
ดังกล่าว และจากการใช้แบบสอบถามใน
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 แผนการดําเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2560 
ปลายปีการศึกษา 2560 พบว่า นิสิตเพียง 21.4 
% ทราบว่าหลักสูตร ฯ มีการจัดทําแบบฟอร์ม
ดังกล่าว ทําให้ต้องมีการพิจารณาทบทวน
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ใน
หลักสูตร 
-- มีการเพ่ิมแบบสํารวจพฤติกรรมการใช้
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะฯและ
หอสมุด และฐานข้อมูล westlaw เพ่ือทราบ
ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะฯและมหาวิทยาลัย
จัดไว้ให้ 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง  

 “แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะเรื่องทรัพยากรสารสนเทศหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” 

 แบบสํารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรสําหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า 

 แบบสํารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรสําหรับนิสิตหลักสูตร น.บ. ปีสุดท้าย  

 แบบสัมภาษณ์นิสิตและศิษย์เก่าเก่ียวกับความคาดหวังต่อหลักสูตร 

 เวปไซต์ของหลักสูตร  

 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์หลักสูตรน.ม. 

 Rubric Score การอนุมัติสอบ (อ.ที่ปรึกษา) และการตัดสินผล (คณะกรรมการสอบปาก
เปล่า) สําหรับงานนิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 แบบสํารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯและมหาวิทยาลัย 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and 
the programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the 
needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบ
ผ่าน อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทํา ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
ผู้เรียน ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

 

3 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

3 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรยีน และผู้สาํเร็จการศึกษา 
นิยาม "ผลงานของผู้เรยีน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิง่ประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานัน้ ๆ หรือ Program 

Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทกุระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้สําเร็จ
การศึกษา 

ระดับหลักสูตร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ทําผลงานร่วม

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร่ 

ชื่อแหล่ง
เผยแพร่ 

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร่

การบูรณาการกับศาสตร์ที่สําคัญ 7 ศาสตร์ 
หมาย
เหตุ 

ตรี โท เอก 

วาร
สาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ 

(ระบุ
ประเ
ภท
อื่นๆ
) 

ทาง
ทะเล

ผู้สูงอา
ยุ 

การ 
ศึกษ
า 

แรงงา
น 
และ
การ
ทํางาน

ภาษ
า 
ตะวั
นออ
ก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวั
นออ
ก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1 นางสาว
นภัสรา ฉัตร
แก้วโพธิ์ทอง 

   ชัชชม อรรฆ
ภิญญ์ /อรรัมภา 
ไวยมุกข์ 

ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 

    วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1  

(มกราค
ม-
เมษายน 
2561)  

         

2 มานิตา มัต
นาวี 

   ชัชชม อรรฆ
ภิญญ์ 

มาตรการทางกฎหมายใน
การกําหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

    วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 9 
ฉบับที่ 2  

พฤษภา
คม – 
สิงหาค
ม  
2560 

         

รวม  2          1       1  
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ผลการดําเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 และ 11.5 โดยใช้ Diagnostic Questions 
และ Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 12   

 
สถานะการดําเนนิงานของ

หลักสูตร 
 

รวบรวมข้อมูล 
(establish) 

กํากับ  
(monitor) 

เทียบเคียงมาตรฐาน 
(benchmark) 

1. อัตราการสอบผ่าน (pass rate) 
อัตราการตกออก (drop-out rate) 

รวบรวมข้อมูล
การไม่ศึกษาต่อ
ทุกสิ้นภาค
การศึกษา 

 เทียบเคียง 

2. ระยะเวลาในการศึกษา 
(average time to graduate) 

รวบรวมข้อมูล
ทุกสิ้นภาค
การศึกษา 

 เทียบเคียงกับ
ค่าเฉล่ียของหลักสูตร

3. ความสามารถในการมีงานทํา 
(Employability) 

   

4. ประเภทและปริมาณงานวิจัย 
(types and quantity of 
research activities by 
students) 

เก็บในฐานข้อมูล
ของหลักสูตรตลอด
ปีการศึกษา 

  

5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (The satisfaction 
levels of stakeholders) 

เก็บข้อมูลทุก
ปลายปีการศึกษา 

 - ความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์
ประจําหลักสูตร 
เทียบเคียงกับปี
การศึกษาก่อนหน้า 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
เทียบเคียงกับ
ค่าเฉล่ียของหลักสูตร
ปริญญาโทของคณะ 
- ความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้ายต่อ
หลักสูตรเทียบเคียง
กับปีการศึกษาก่อน
หน้า 

                                                 
12 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ข้อมูลอัตราการสอบผ่าน (pass rate) อัตราการตกออก (drop-out rate) ระยะเวลาในการศึกษา 
(average time to graduate) (11.1, 11.2)  

หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตด้วยฐานข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ฯ ด้วย
โปรแกรม Microsoft Access จึงสามารถนําข้อมูลดังกล่าวมาคํานวณ อัตราการไม่ศึกษาต่อในหลักสูตรฯ
ของนิสิตและแปลงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ เพ่ือเทียบเคียงระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตรุ่นต่างๆกับค่าเฉลี่ย
ของหลักสูตรและเมื่อข้อมูลมีมากพออาจนํามาใช้คาดการณ์ระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาของนิสิตใน
อนาคตได้ 

 
ภาพตัวอย่างบางส่วนจากฐานข้อมูลของหลักสูตร ฯ  
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ตารางการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการศึกษา อัตราการไม่ศึกษาต่อในหลักสูตรของนิสิต (ข้อมูลปลายปีการศึกษา 2560) 
 

รหัสแรกเข้า 

จํานวนที่
ลงทะเบีย
น 

จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) หน่วย = คน 
รวม
จบ

การศึ
กษา 

จํานวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่ 

ค ง เ ห
ลื อ
ปัจจุบั
น 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 1 2 3 4 + รวม 

53 (เข้า 2/2553) 56   0 23 3 11 1 3 3 0 0 0 2 46 3 2 1 4 10 0 
54 (เข้า 1/2554) 95   0 9 37 6 5 6 0 0 0 0 10 73 10 4 0 8 22 0 
55 (เข้า 1/2555) 115   6 12 18 7 4 0 1 0 5     53 11 2 1 30 44 18 
56 (เข้า 2/2556) 43   0 0 2 3 4 8           17 3 7 0 1 11 15 
57 (เข้า 1/2557) 22   0 5 0 1 4             10 10 0 0 0 10 2 
58 (ไม่รับนิสิต) 0                         0         0 0 
59 (ไม่รับนิสิต) 0             0     0 0 
60 (ไม่รับนิสิต) 0             0     0 0 
รวม 331                         199 37 15 2 43 97 35 
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แปลงข้อมูลระยะเวลาการศึกษาเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อนํามาวิเคราะห์และเทียบเคียงระยะเวลาในการศึกษาและอัตรา drop out ของนิสิตรุ่นต่างๆ ในปีต่าง ๆของนิสิตรุ่นต่างๆ
กับค่าเฉลียของนิสิตในหลักสูตร 
 

 

รหัสแรกเข้า 

จํานว
นที่

ลงทะเ
บียน 

จํานวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) หน่วย = เปอร์เซ็นต์/จน.ลงทะเบียน  
จบ

การศึก
ษา (%)

Drop out rate (%) ในปี
การศึกษาที่ 

Drop 
out 
ร ว ม 
(%) 

คงเหลือ
ปัจจุบัน 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 1 2 3 4 + 

53 (เข้า 2/2553) 56   0 41.1 5.4 19.6 1.8 5.4 5.4 0.0 0.0 0.0 3.6 82.1 5.4 3.6 1.8 7.1 17.9 0.0 
54 (เข้า 1/2554) 95   0 9.5 38.9 6.3 5.3 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 76.8 10.5 4.2 0.0 8.4 23.2 0.0 
55 (เข้า 1/2555) 115   5.22 10.4 15.7 6.1 3.5 0.0 0.9 0.0 4.3   46.1 9.6 1.7 0.9 25.2 37.4 16.5 
56 (เข้า 2/2556) 43   0 0.0 4.7 7.0 9.3 18.6  0.0       39.5 7.0 16.3 0.0 2.3 25.6 34.9 
57 (เข้า 1/2557) 22   0 22.7 0.0 4.5 18.2   0.0       45.5 45.5 0.0 0.0 0.0 45.5 4.5 
58 (ไม่รับนิสิต) 0                         0         0   
59 (ไม่รับนิสิต) 0                         0         0   
60 (ไม่รับนิสิต) 0                         0         0   
n     5 5 5 5 5 4 3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 
Average     1.0 16.7 12.9 8.7 8.5 7.6 2.1 0.0 1.4 0.0 7.0 58.0 15.6 5.2 0.5 8.8 30.1 11.2 
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ข้อมูลความสามารถในการมีงานทํา (11.3) 
นิสิตในหลักสูตรฯซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นนิสิตที่จบหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตโดยบางส่วนมีงานทําอยู่แล้ว บางส่วนเลือกไม่ประกอบอาชีพเพ่ืออ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ
อัยการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา วัตถุประสงค์การศึกษาต่อในหลักสูตรจึงเป็นไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
หรือเพ่ือปรับคุณวุฒิหรือตําแหน่งในสายงานเดิม  

ศิษย์เก่าบางส่วนใช้วุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิตสมัครทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ
อัยการ (สนามเล็ก) และในปีการศึกษา 2560 มีศิษย์เก่าผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการอัยการ 1 คน โดยสอบได้ในอันดับที่ 46 จากผู้เข้าสอบ 3,283 คน 

ศิษย์เก่า  1 คนใช้วุฒินิ ติศาสตรมหาบัณฑิต  ม . บูรพาเ พ่ือสมัครเป็นอาจารย์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ศิษย์เก่าที่เป็นข้าราชการพลเรือนจํานวนมากใช้วุฒินิติศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ือปรับเลื่อน
ตําแหน่งงาน หรือฐานเงินเดือน 

 
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน (11.4) 

หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย (งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์) ของนิสิตในหลักสูตรทุก
ช้ันปีในฐานข้อมูลของหลักสูตร ฯ ด้วยโปรแกรม Microsoft Access มีข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา
งานวิจัย (กฎหมายมหาชน หรือ กฎหมายอาญา) ลักษณะงานวิจัย (งานนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์) 
หัวข้อวิจัย 

 
ภาพตัวอย่างบางส่วนจากฐานข้อมูลของหลกัสูตร ฯ 
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ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (11.5) 
ในปีการศึกษา 2560 มีการเก็บด้วยเครื่องมือ google form และวิเคราะห์ข้อมูลความพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ นิสิต และ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
1. ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เทียบเคียงกับปีการศึกษาก่อนหน้า 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เทียบเคียงกับปี

การศึกษาก่อนหน้า 
3. ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตรเทียบเคียงกับปีการศึกษาก่อนหน้า 
เพ่ือประกอบการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร และนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการประเมิน

ในปีการศึกษาก่อนหน้า 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
 
หมายเหตุ ในปีการศึกษา 2560 ไม่มีข้อมูล ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมี

ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตปริญญาโทและเอก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จากกองแผนงานของ
มหาวิทยาลัย 
 
1. การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

2557 2558 2559 2560 

หัวข้อประเมิน S.D. S.D.  S.D. S.D. 
1. ห้อง เ รียน  มี โสตทัศ นูปกรณ์  
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

3.85 0.81 3.85 0.83 3.77 0.75 3.86 0.77 

2. ห้องเรียน มีจํานวนที่น่ังเพียงพอ 
สะดวกสําหรับการเรียน  

4.00 0.64 4.04 1 3.82 0.8 4.14 0.77 

3. ห้องสมุด  มีห นังสือ  วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม  

3.85 0.98 3.69 0.97 3.68 0.95 3.5 1.16 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น
ข้อมูลทาง อิน เทอร์ เ น็ตมีความ
เพียงพอ  

3.90 0.85 3.73 0.96 3.73 0.83 3.43 0.85 

5. จุ ด เ ช่ื อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  

3.75 0.91 3.5 0.95 3.59 1.05 3.29 1.14 

6. สถานที่ สําหรับคณาจารย์ให้
คํ าป รึกษาทาง วิชาการแก่ นิสิ ต
สะดวกและเหมาะสม  

3.55 1.90 3.38 0.64 3.64 0.85 3.57 1.02 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

2557 2558 2559 2560 

หัวข้อประเมิน S.D. S.D.  S.D. S.D. 
7. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทํา
วิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้า
อิสระ การทําวิทยานิพนธ์ / ดุษฎี
นิพนธ์  ค่า วัสดุและสารเคมี  ค่า
เดินทาง เป็นต้น  

3.55 1.14 3.27 0.83 3.27 1.2 2.93 0.83 

8. ห้ อ ง ทํ า ง า น วิ จั ย  (ซึ่ ง ไ ม่ ใ ช่
ห้องเรียน)  เ พ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้
สะดวกในการทําวิจัย  

3.85 1.18 3.38 0.75 3.32 1.09 3.21 0.8 

ค่าเฉล่ียรวม 3.8 0.94 3.62 0.88 3.53 0.97 3.49 0.97 
 

ในภาพรวม ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีแนวโน้มลดลงในแตต่ละปี 
โดยพบว่านิสิตยังไม่พึงพอใจในด้านทรัพยากรสารสนเทศ เน่ืองจากยังมีทรัพยากรน้อยกว่าห้องสมุด
ของคณะ หรือ มหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนคณะนิติศาสตร์อ่ืนๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เน่ืองจากข้อจํากัดในด้านงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ หรือ ตํารา
ภาษาต่างประเทศ ทางหอสมุดได้จัดซื้อฐานข้อมูลเฉพาะทางกฎหมายได้แก่ ฐานข้อมูล westlaw เพ่ือ
ทดแทน  

สําหรับสถานที่ที่คณาจารย์จะสามารถให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต อาจยังมีข้อจํากัด
เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่าน ไม่ได้มีห้องทํางานส่วนตัว  

ในด้านการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือทําวิจัย คณะ ฯ ให้ทุนเฉพาะนิสิตแผน ก. ที่เลือกทํา
วิทยานิพนธ์ แต่เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560 นิสิตเลือกทํางานนิพนธ์ทั้งหมด จึงไม่มีสิทธ์ิได้รับ
ทุนอุดหนุนดังกล่าว  

นอกจากน้ีตึกคณะ ฯ ไม่ได้จัดสรรห้องทําวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ 
หากนิสิตประสงค์เข้ามาทํางานวิจัยที่มหาวิทยาลัย อาจต้องเข้าไปใช้บริการห้องสมุดคณะ ฯ หรือ
สถานที่ที่สํานักหอสมุดจัดสรรไว้ให้แทน  

 
2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

หัวข้อประเมิน 
2558 2559 2560 

S.D. S.D.  S.D. 
1. ห้องเรียน  มี โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

4.4 0.55 4.8 0.45 5 0 



 

 

หน้า 150 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

4.6 0.55 4.4 0.89 4.75 0.5 

3. ห้องสมุด  มีหนังสือ  วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม  

3.4 1.67 4 0.71 4.5 0.58 

4. เครื่ อ งคอม พิว เตอ ร์สํ าหรั บ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์ เ น็ตมี
ความเพียงพอ  

3.6 1.67 4.2 0.84 4.75 0.5 

5. จุ ด เ ช่ื อ ม ต่ อ อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน  

3.2 1.79 4.4 0.55 4.75 0.5 

6. สถานที่ สําหรับคณาจารย์ให้
คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
สะดวกและเหมาะสม  

3 2 4 0.71 4.25 0.96 

7. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ทําวิจัย  

4 1.22 4.4 0.55 4.75 0.5 

8. ห้ อ งทํ า ง า น วิ จั ย  (ซึ่ ง ไ ม่ ใ ช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้าใช้ได้
สะดวกในการทําวิจัย 

3.6 1.67 3.8 0.84 3.75 0.96 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 1.46 4.35 0.67 4.56 0.67 
 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยพบว่า  อาจารย์ยังไม่ค่อยพึงพอใจส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องทํางาน
วิจัย และสถานที่สําหรับคณาจารย์ให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต  
 

3. ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2560 มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตรฯ แล้วนํา

ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลประเมินในปีการศึกษาก่อนหน้า 
 

ข้อคําถาม 
2559 2560 

SD SD 
1 หลักสูตร 3.88  4.00  
1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4 0.82 4.00 0.8 

1.2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

3.5 1.08 3.78 1.2 
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ข้อคําถาม 
2559 2560 

SD SD 
1.3 มีปฎิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน 

3.9 1.1 3.67 1.2 

1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.6 1.07 3.89 0.8 

1.5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของนิสิต 

4.4 0.7 3.94 0.7 

2 อาจารย์ 4.36  4.24  
2.1 อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสม
กับรายวิชาที่สอน 

4.3 0.82 4.44 0.6 

2.2 อาจารย์สอน เน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 

4.2 0.79 4.28 0.8 

2.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 

4.3 0.95 4.22 0.8 

2.4 อาจารย์ให้คําปรึกษาด้านวิชาการและการ
พัฒนานิสิตได้อย่างเหมาะสม 

4.4 0.7 3.89 1.1 

2.5 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมม และจิตสํานึกใน
ความเป็นครู 

4.6 0.52 4.39 0.6 

3. การจัดการเรียนการสอน 3.83  3.60  
3.1 การจัดการเ รียนการสอนสอดคล้องกับ
ลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4 0.82 4 0.7 

3.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.8 0.42 3.67 0.6 
3.3 วิ ธีการสอนส่ ง เส ริมให้ นิสิตไ ด้ประยุก ต์
แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่
เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4 0.94 3.94 0.5 

3.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
เรียนการสอน 

3.7 0.82 3.56 0.8 

3.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาสากล 

3.9 0.99 3.5 0.9 

3.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนิสิตที่มีปัญหา
ทางการเรียน 

3.6 1.17 2.94 1.1 

4. การวัดและประเมินผล 4.32  3.96  
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ข้อคําถาม 
2559 2560 

SD SD 
4.1 วิ ธี ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น ผ ล ส อดค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน 

4.1 0.57 3.78 1 

4.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบ
กฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า 

4.2 0.92 3.94 0.7 

4.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและ
ยุติธรรม 

4.67 0.5 4.17 0.6 

5 .  กา ร เ รี ย น รู้ ต ลอดหลั กสู ต ร ไ ด้ พัฒน า
คุณลักษณะของนิสิต 

4.18  3.96  

5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.6 0.52 3.94 0.8 

5.2 ด้านความรู้ 4.4 0.7 4.22 0.7 

5.3 ด้านทักษะและทางปัญญา 4.2 0.63 4.11 0.8 
5.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.2 0.92 3.89 0.8 

5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

3.7 1.06 3.67 0.9 

5.6 ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ 4 0.82 3.94 0.7 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 0.86 3.91 0.86 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเพ่ิมเติม (ปีการศึกษา 2560) 
ข้อเสนอแนะที่ 1 
“เร่ืองการทําสาระนิพนธ์ และ วิทยานิพนธ์ แนะนําให้มีบุคคลากรท่ีสามารถให้ความชัดเจนด้านเวลา และ สามารถ
ให้คําแนะนํานิสิตในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เพราะท่ีผ่านมานิสิตต้องหาคําตอบเองในทุกเร่ือง หรือไม่ก็
ต้องถามจากเพื่อนท่ีจบแล้ว และบางคร้ังคําแนะนําก็มักจะไม่เหมือนเดิมในทุกๆ คร้ังท่ีต้องทําเร่ืองจบการศึกษา” 
ข้อเสนอแนะท่ี 2 
“อยากให้หลักสูตรจัดพบปะนิสิตทุกๆ 2 เดือน” 
 
ข้อเสนอแนะท่ี 3 
“ปัญหาท่ีพบระหว่างการสอบปิดเล่มและขอจบการศึกษา 
 
1. ในการติดต่อหลังจากการสอบปากเปล่าแล้ว ได้มีการสอบถามเจ้าหน้าท่ีงานบัณฑิตว่าจะต้องส่งเล่มและ
ดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในกี่วัน ซ่ึงได้รับข้อมูลจากอาจารย์ว่าจะต้องดําเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน แต่
เนื่องจากต้องการให้ครอบคลุมเวลาท่ีเหลือเพ่ือให้สามารถจบการศกึษาได้ทันในภาคการศึกษาน้ีจึงได้มีการสอบถาม
งานบัณฑิตอีกคร้ังเพ่ือความแน่ใจ กลับได้รับคําตอบว่าให้แก้ไขภายในเวลา 90 วัน ซ่ึงเป็นคําตอบท่ีไม่ตรงกันจึงต้อง
มีการสอบถามไปยังอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือความแน่ใจอีกคร้ัง งานบัณฑิตไม่ควรแจ้งข้อมูลท่ีผิดพลาด เนื่องจากเป็นผู้
ทราบกําหนดระยะเวลาในข้ันตอนต่างๆโดยตรง ซ่ึงอาจกระทบต่อการจบการศึกษาของนิสิตได้ 
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2. หลังจากที่แก้ไขเล่มแล้ว ได้มีการติดต่อกับงานบัณฑิตว่าจะนําเล่มมาฝากให้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้ตรวจและเซ็น
กํากับ ก็ได้สอบถามเรื่องวันเวลาเพ่ือมาส่งงาน โดยงานบัณฑิตแจ้งว่าสามารถมาส่งงานได้ในวันหยุดเสาร์อาทิตยได้ 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีคอยอยู่ จึงได้นําเรียนอาจารย์ท่ีปรึกษาเบื้องต้นว่าจะนําเอกสารฝากไว้ท่ีงานบณัฑิต และโดย
ส่วนตัวไม่ได้พักอยู่ในชลบุรีหรือพ้ืนท่ีใกล้เคียงเลย ต้องเดินทางมาไกล เพ่ือมาส่งงาน จึงต้องเดินทางมาตามกําหนดท่ี
นัดไว้ แต่เม่ือมาถึงกลับไม่พบเจ้าหน้าท่ีบัณฑิต ไม่สามารถติดต่อได้ จนต้องติดต่อหลายคร้ังแต่กลับได้คําตอบว่าให้
ฝากให้ใครท่ีอยู่แถวนั้นรับเอกสารไว้ก็ได้ หรือไม่ก็ให้เดินทางมาใหม่ในวันจันทร์ ซ่ึงหากเจ้าหน้าท่ีไม่ว่างหรือไม่มีผู้ใด
อยู่ไม่ควรนัดให้นิสิตมาส่งเอกสารในวันดังกล่าว และเอกสารท่ีส่งเป็นเอกสารเล่มงานที่แก้ไขแล้ว ท่ีมีความสําคัญกับ
นิสิตมากย่ิงไม่ควรจะให้ฝากไว้กับผู้ใดก็ได้ ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีไม่แจ้งให้ทราบว่าจะต้องกรอกเอกสารใดบ้าง เพ่ือ
ย่ืนในการขอจบการศึกษา แต่กลับให้สอบถามเพื่อนท่ีจบไปแล้วว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร หรือไม่ก็ให้สอบถาม
อาจารย์ท่ีปรึกษาโดยตรงว่าอาจารย์เซ็นผ่านเล่มแก้ไขให้หรือไม่  
และไม่มีการแจ้งให้ทราบว่าได้รับเล่มท่ีฝากไว้หรือไม่ นิสิตได้ติดต่ออย่างต่อเนื่องไปเป็นเวลา 2-3 วัน จึงสามารถ
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีได้ และทราบว่าได้รับเอกสารแล้วหรือไม่ 
 
3. ข้อมูลทางด้านธุรการในการดําเนินการเกี่ยวกับงานนิพนธ์ เช่น จะต้องดําเนินการขอย่ืนจบอย่างไร หรือจะต้องใช้
หลักฐานอย่างไรบ้าง รวมถึงระยะเวลาในการได้รับใบรับรองหรือทรานสคริปต์ เจ้าหน้าท่ีไม่แจ้งข้อมูลให้ทราบ ทําให้
ต้องมีการสอบถามไปหลายคร้ัง แต่บางคร้ังก็ได้รับความนิ่งเฉย จนจะต้องเปลี่ยนไปสอบถามกับเจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืน ซ่ึง
นิสติคิดว่าเป็นข้อมูลท่ีจําเป็นท่ีควรแจ้งให้ทราบเบ้ืองต้น เพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 
 
4.ท้ังนี้ขออนุญาตสอบถามในการทําเร่ืองขออนุมัติจบของทางคณะ ทางงานบัณฑิตแจ้งว่าจะต้องรอข้อมูลให้ครบทุก
คนท่ีจบการศึกษาในเทอมนั้นๆ จึงจะส่งรายชื่อไปในคราวเดียวกัน ซ่ึงแต่ละคนย่ืนเรื่องไม่พร้อมกัน แต่จะต้องรอให้
สิ้นภาคการศึกษาก่อนถึงจะสามารถย่ืนเรื่องได้ ในบางรายที่มีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้เอกสารรับรองในการจบ
การศึกษาเพ่ือปรับวุฒิการศึกษาในการทํางาน จะต้องรอระยะเวลานานถึง 4-6 เดือน เพ่ือได้รับเอกสารดังกล่าว ทํา
ให้ส่งผลกระทบในการนําไปสอบเลื่อนระดับไม่สามารถดําเนินการได้ และจะต้องรอเวลาในการเปิดสอบใหม่ในรอบ
ถัดไป ซ่ึงไม่รู้ว่าจะเปิดอีกเม่ือใด ทําให้เสียสิทธิประโยชน์หลายประการ ในกรณีนี้เสนอว่า ทางคณะสามารถทยอยทํา
รายชื่อจบการศึกษาเป็นรายเดือนหรือ 2 เดือนคร้ังได้หรือไม่ อย่างน้อยก็เป็นการดําเนินการท่ีไม่ล่าช้าเกินสมควร 
หากได้มีการพัฒนาในกรณีนี้ได้จะเป็นประโยชน์ท้ังกับทางคณะและนสิิตด้วย 
 
หากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขและปรับปรุงกหรือพัฒนาให้ดีข้ึน จะเป็นการดีกับคณะแบะหลักสูตร เนื่องจาก
ปัจจุบันปัญหาน้ีนิสิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทําให้กระทบกับภาพลักษณ์(ในทางลบ) ของคณะเป็นอย่าง
มาก” 
ข้อเสนอแนะท่ี 4 
"ขอให้คณะปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรงานบณัฑิตนซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีประสานงานหลักสูตรให้บริการนักศึกษา แต่
กลับพบว่าเจ้าหน้าท่ีงานบัณฑิตของคณะไม่ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีนี้เลย การติดต่อประสานข้อมูลเป็นไปอย่าง
ยากลําบาก แม้ทําการโทรศัพท์นัดหมายเพ่ือเข้าพบแล้วก็ไม่อยู่รอตามนัด โทรติดตามก็ไม่รับโทรศัพท์ โดยไม่นึกถึง
ว่านักศึกษาต้องลางานและเดินทางมาติดต่องาน ไม่ให้คําแนะนําในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยให้กระจา่งชัดแต่กลับ
แจ้งว่าให้ไปสอบถามจากเพ่ือนนักศึกษาท่ีจบก่อน จึงขอให้คณะปรับปรุงและพัฒนาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี
ด้วยเพ่ือประโยชน์แก่คณะและนักศึกษาในอนาคตต่อไป” 

 
จาการวิเคราะห์ผลสํารวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตรฯ ในภาพรวมพบว่า 

ในปีการศึกษา 2560 ความพึงพอใจลดลงในเกือบทุกด้านเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559  
นิสิตมีความพึงพอใจในด้าน หลักสูตร ผู้สอน และการวัดการประเมินผลอยู่ในระดับที่สูง  
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ในด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในเรื่องการใช้สื่อประกอบการ
สอน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ทักษะทางภาษาสากล และการจัดสอนซ่อมเสริมสําหรับนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียน 

ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต ยังรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่น้อยกว่าในด้านอ่ืนๆ  

ในส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม พบประเด็นที่นิสิตสะท้อนปัญหาดังต่อไปน้ี 
1. ปัญหาการติดต่อประสานงานกับจนท.งานบัณฑิต เช่น ทําการโทรศัพท์นัดหมายเพ่ือเข้า

พบแล้วก็ไม่อยู่รอตามนัด โทรติดตามก็ไม่รับโทรศัพท์ 
2. ขั้นตอนกระบวนการทางธุรการต่างๆ ไม่ชัดเจน ทําให้ต้องคอยสอบถามข้อมูลจากจนท. 
3. ช่วงเวลาที่ต้องส่งเล่มหลังสอบไม่ชัดเจน 
4. ระยะเวลาส่งจบครั้งเดียวปลายเทอมนานเกินไป 
5. ไม่มีระบบสําหรับติดตามกระบวนการส่งจบ ไม่ทราบระยะเวลาในการได้รับใบรับรอง

หรือทรานสคริปต์ 
 
4. การประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจํา

หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
2558 2559 2560 

S.D. S.D.  S.D. 
ส่วนที่1 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากําลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4.40 0.89 4.2 1.1 4.75 0.5 

2.การกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความชัดเจน 

3.80 0.84 3.8 0.84 4.25 0.5 

3.อาจารย์ประจําหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

4.00 1.00 4.4 0.89 4.25 0.5 

4.การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

3.80 1.30 3.8 1.3 4.25 0.5 

5.จํานวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมี
ความเหมาะสม 

3.60 0.89 4.2 0.84 3.75 1.26 

6.การประเมินการสอนของอาจารย์ และนําผลมาใช้
ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ 

3.40 1.14 3.8 1.1 4 1.41 

7.อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตร
และคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

4.20 0.84 4.4 0.89 4 1.41 

8.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

3.60 0.89 4.2 1.1 4.75 0.5 
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ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจํา
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

2558 2559 2560 
S.D. S.D.  S.D. 

9.อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการและศึกษาต่อ 

3.60 1.67 3.8 1.3 4.75 0.5 

10.การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ทั้งในหลักสูตร และระหว่างหลักสูตร 

3.00 1.41 4 1 4.5 0.58 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 1ด้านการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

3.74 1.08 4.06 1.04 4.33 0.83 

ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารหลักสูตร 
1.การกํากับและติดตามการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.00 1.00 

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาในปีการศึกษา 2559-
2560 
 

2.การกํากับและติดตามการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เ ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

4.00 1.00 

3.การทวนสอบผลสัมฤท ธ์ิของ นักศึ กษาตาม
มาตรฐานผลการเรียน ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3.20 1.30 

4.การพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว 

3.40 0.89 4 1 3.75 1.26 

5.การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกัน
อย่างเหมาะสม 

3.40 0.89 4 0.71 4.25 0.5 

6.การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร กับ
สถาบันอ่ืน 

3.00 1.22 3.6 0.89 3.25 1.26 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารหลักสูตร 3.5 1.04 3.87 0.87 3.75 1.06 
ส่วนที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน 
1.การเปิดรายวิชามีลําดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือ
ให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชา ต่อยอด 

4.60 0.55 
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ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจํา
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

2558 2559 2560 
S.D. S.D.  S.D. 

2.การเ ปิดราย วิชาเ ป็นไปตามข้อกําหนดของ
หลักสูตร เพ่ือให้นิสิตสําเร็จได้ทันตามเวลาที่กําหนด
ในหลักสูตร 

4.40 0.55 

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาในปีการศึกษา 2559-
2560 

3.การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต
ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.20 0.84 

4.การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่
กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

4.00 0.71 

5.การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มี
หลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

4.60 0.55 

6.การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 

4.00 1.00 

7.การส่งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย์ 3.60 1.52 
8.การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินนิสิต 

3.60 1.14 

9.การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนิสิต 

3.20 1.48 

10.การนํากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการ
สอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

3.80 0.84 

11.การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนิสิต 

3.20 1.48 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 3 3.93 1.05  
รวม 3.76 1.07 4.03  4.04  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรปุผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  
 1.1 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได้ 

3  

AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลําดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 3  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธ์ิของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

3  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม 
 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)   
 6.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3  

  6.3 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 2  
 7.1 มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจําเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) สําหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

 7.2 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

2  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 2  
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

2  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  2  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
 8.1 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

3  

 8.3 มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และ
ทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9  สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง ก า ย ภ า พ  ( Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเคร่ืองมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สําหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนําเข้า 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเน่ือง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
นําเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานทํา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  
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รายงานจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
 

เม่ือปีการศึกษา 2559 สําหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. การกําหนดผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

1. การให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการ
กําหนดผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังของผู้เรียน
เพ่ิมข้ึน 

มีการสํารวจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือประกอบการ
กําหนด ELOsเพ่ิมเติม 

 

2. 2.   
3. 3.   

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีการเผยแพร่
รายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชา
ให้กับผู้มีส่วนด้วยการ
นําเสนอข้อมูลของ
หลักสูตรท่ีกระชับและ
ดึงดูดต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสื่อสาร 

1. มีการเผยแพร่
รายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชา
ให้กับผู้มีส่วนด้วยการ
นําเสนอข้อมูลของ
หลักสูตรท่ีกระชับและ
ดึงดูดต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1. ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสื่อสาร 

2. ช่องทางการสือ่สาร
ผ่านเวปไซต์ของหลักสูตร
โดยเฉพาะ 

2. เพ่ิมวิธีการประเมิน
การรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
 

2. มีช่องทางการสื่อสาร
ผ่านเวปไซต์ของหลักสูตร
โดยเฉพาะ 

2. เพ่ิมวิธีการประเมิน
การรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ ใน
ส่วนของผู้สนใจเข้าศึกษา
หลักสูตร 

3. 3.   
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ความครอบคลุมและ
สอดคล้องของการ
กระจายผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังในหลักสูตรไปสู่
รายวิชา 

1. การทบทวนหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทัน
ต่อยุคสมัย 

1. ความครอบคลุมและ
สอดคล้องของการ
กระจายผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังในหลักสูตรไปสู่
รายวิชา 

 

2. การออกแบบการ
ลําดับรายวิชา 

2. 2. การออกแบบการ
ลําดับรายวิชา 

 

3. 
 

3.   
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เม่ือปีการศึกษา 2559 สําหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ความสอดคล้องของ
วิธีการเรียนการสอนกับ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. การประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

1. ความสอดคล้องของ
วิธีการเรียนการสอนกับ
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 

2. วิธีการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

2.   

3. 3.   
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. Rubric score สําหรับ
การประเมินงานวิจัยทาง
นิติศาสตร์โดยเฉพาะ 

1. การประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการ
ประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียน
บรรลุผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 
 

1. มีการใช้และทบทวน
ปรับปรุง Rubric score 
สําหรับการประเมินงาน
นิพนธ์ในหลักสูตร 

1. ประชาสัมพันธ์ระบบ
การร้องทุกข์ออนไลน์ 

2. ระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
เรียน และให้ผลป้อนกลับ
กับผู้เรียน 

2.   

3. ระบบการร้องทุกข์
ออนไลน์ของผู้เรียน 

3.   

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสํารวจความ
ต้องการของอาจารย์และ
จัดทําแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

1. 1. การกํากับปริมาณ
งานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 

 

2. การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของสัดส่วนของ
ผู้สอนต่อผู้เรียน 

2. 2. การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของสัดส่วนของ
ผู้สอนต่อผู้เรียน 

 

3. การวางแผนพัฒนา
อาชีพรายบุคคล 

3.   

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 1.   
2. 2.   
3. 3.   
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AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
เรียน  
การประเมินระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ 

1. พัฒนาระบบการให้
คําปรึกษาทางวิชาการท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตาม
ลักษณะของนิสิตท่ีคงอยู่
ในหลักสูตร 

1. ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าในการ
เรียน  
การประเมินระบบการให้
คําปรึกษาวิชาการ 

 

2. การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

2. 2. การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ
และการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

 

3. 3.   
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1.ประชาสัมพันธ์ แนะนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และ
วิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

1. การจัดหาตํารา 
หนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน และการ
วิจัยเพ่ิมเติม 

1. มีการสํารวจพฤติกรรม
การใช้สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ของนิสิตและ
อาจารย์ 

1. การจัดหาตํารา 
หนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน และการ
วิจัยเพ่ิมเติม 

2. เปิดโอกาสให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในการเลือก
ทรัพยากรสารสนเทศเข้า
หอสมุด 

2.  2.ประชาสัมพันธ์ แนะนํา
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ และ
วิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

3. มีการสํารวจพฤติกรรม
การใช้สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ของนิสิตและ
อาจารย์ 

3.   

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การนําผลการประเมิน
ความต้องการ และความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสียมาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา 

1. การนําผลการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์
ในทางท่ีดีข้ึนอย่างมีนัย
ยะสําคัญ 

 1. การนําผลการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์
ในทางท่ีดีข้ึนอย่างมีนัย
ยะสําคัญ 

2. การนําผลการวิจัยของ
อาจารย์มาใช้ในการ
ส่งเสริมการให้คําปรึกษา
งานนิพนธ์นิสิต 

2.   
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3. การนําผลการ
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ 

3.   

AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีการเก็บรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระยะเวลาการศึกษา 
ความพึงพอใจของนิสิต
และผู้ใช้บัณฑิต 

1. เทียบเคียงคุณภาพ
บัณฑิต งานวิจัยของ
ผู้เรียน 

 1. เทียบเคียงคุณภาพ
บัณฑิต งานวิจัยของ
ผู้เรียน 

2. 2. วิเคราะห์ข้อมูลความ
พึงพอใจของอาจารย์ 

  

3. 3.   
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