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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2559 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) จัดท าข้ึนโดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการด าเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ตามเกณฑ์
การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา 
และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสตูร (Program Profile) ส่วนที ่2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสาร
ส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น 
และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อ
ท่านผู้สนใจ 
 
 
 

 
 
  

………………………………………….. 
 (ดร.อรรัมภา  ไวยมุกข์) 

ประธานกรรมการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีนิสิตเท่ากับ……90…….. คน อาจารย์
ประจ า………5…….. คน โดยคณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน……3……. คน 
งบประมาณในปี 2559 รวมทั้งสิ้น…………-………..บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ……-……. 
บาท และเงินรายได้…………-……………บาท  
 

 ผลการประเมินทั้ง……..ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ................ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ ์
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ....3..... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ....3..... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ ....3..... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ....3...... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ ....3...... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ....3...... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ ....1..... 
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. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………

  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ............................................................................................................................. ............. 
2. ............................................................................................................................... ........... 
3. ....................................................................................................................... ................... 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

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

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of 
the Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการ
สร้างรากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับ
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการท่ีทันสมัย ภายใตข้อบเขตของศาสตร์ทีส่ าคัญ 
7 ด้าน ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้าน
การศึกษา (4) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก 
(ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย บนพื้นฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-
led Development) ควบคกูับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็น
พลวัตในปัจจุบันและในอนาคตไดอย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ทีก่ล่าวมา สามารถขยายความ
ขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ 
คือ มหาวิทยาลัยมุ่งม่ันที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานทีส่ าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง
สังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของ
มหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทาง
วิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคม
ชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

 -ปรัชญา- 
สร้างนักนิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

 
-ความส าคัญ- 

นักกฎหมายเปรียบได้กับวิศวกรสังคม เนื่องจากทุกสังคมจะต้องมีกฎกติกา เพ่ือรักษาความสงบ
สุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างไรก็ตามกฎหมายเป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้
กฎหมายเกิดความศักดิ์สิทธิ์และบังคับใช้ได้จริงจึงต้องมีผู้บังคับใช้กฎหมายนั่นคือนักกฎหมายที่จะเป็นผู้
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนั้นการผลิตนักกฎหมายเข้าสู่สังคมจึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง 
 

-วัตถุประสงค์- 
1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายในระดับสูง 
2.  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านวิจัยทางกฎหมาย เพ่ือเป็นฐานการพัฒนากฎหมายต่อไป  
3. เพ่ือให้มหาบัณฑิตสามารถศึกษาได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของมหาบัณฑิตแต่ละท่านที่

ต้องการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น รับราชการเป็นผู้พิพากษา อัยการ ต ารวจ นิติกร นักวิชาการ ลลล หรือ
ประสงค์จะท างานในภาคเอกชน เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้บริหาร หรือลูกจ้างขององค์กรธุรกิจต่างๆ 
 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

-ปรัชญา- 
 มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านกฎหมาย สามารถ

วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง เข้าใจประเด็นปัญหา มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย
การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน

นิติศาสตร์ได้ 
 

-ความส าคัญ- 

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

ความเชือ่มโยงเกี่ยวขอ้งกับหลกัสูตร 
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นักกฎหมายเปรียบได้กับวิศวกรสังคม เนื่องจากทุกสังคมจะต้องมีกฎกติกา เพ่ือรักษา         
ความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักกฎหมายจึงเป็นส่วนส าคัญในการออกแบบและ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น การผลิตนักกฎหมายเข้าสู่สังคมจึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญ
ประการหนึ่งทีส่ถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตต้องพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง 

 
-วัตถุประสงค์- 

 หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ต้องการบุคลากรที่เข้าใจพลวัตของกฎหมายและสังคม 
ประเมินความเหมาะสมของกฎหมายกับบริบทต่างๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างกฎหมายและสังคม มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ให้ทันต่อสถานการณ์และ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 

2. ELO 
 

Generic learning 
outcomes 

1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 
2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการท างาน
หรือแก้ไขสถานการณ์ 
3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 
4. สามารถเรียนรู้และรู้จักน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และน าเสนอผลงาน 

Subject specific 
learning outcomes 

5. ใช้และตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็น
ธรรม 
6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายอย่างเป็นระบบและสามารถ
ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆในการแก้ไขปัญหา 
7.สามารถท างานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ 
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3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
 

 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
Master of Laws  

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
Master of Laws 

 
คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
แผน ข  ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิต 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 
ปรับเพิ่ม 
คงเดิม 

 
 
 

ปรับลด 
ปรับเพิ่ม 
คงเดิม 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) วันเสาร์และอาทิตย์ 9.00 น. -16. 00 น. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรล มีอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 5 คน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา มี
สัญญาจ้างเต็มเวลา 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีหน้าที่เป็นผู้สอน ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระหรือเป็นผู้สอบ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเอกทางนิติศาสตร์และมี
งานวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณวุฒิปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์
และมีประสบการณ์ท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญา 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ไม่มีการจัดการเรียนรการสอนในรายวิชาในปีการศึกษา
นี้ 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระมีคุณวุฒิปริญญาเอกทางนิติศาสตร์ 
และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ทางนิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีคุณวุฒิปริญญาเอก
ทางนิติศาสตร์ และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ก. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ในวารสารวิชาการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ 
หลักสูตรลมีควบคุมภาระงานในการควบคุมวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ผลงานใน
รอบ 5 ปีปฏิทิน 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ จากหลักสูตรใหม่ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.
2553 ครบรอบการปรับปรุงในปี 2558 หลักสูตรเริ่มใช้
ภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา 2553 ได้ปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือให้ใช้ในปีการศึกษา 2561 (ปีการศึกษา 
2558 2559 และ 2560 งดรับนิสิตใหม)่ 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 11  
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
 
 
ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสตูร 25530191104127 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรใน มคอ 2  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ความสัมพั
นธ ์

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรใน 
ปีการศึกษา 

2559 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง คุณวุฒิ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ท่ีเปลี่ยนแปลงใหม่) 

1. นายชัชชม  อรรฆ
ภิญญ ์

Ph.D (law) - ตรงสาขา 1. นางสาวสุจิตรา 
ใจเอ้ือ 

เปลี่ยนเพื่อทดแทน
อาจารย์ประจ า
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(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

หลักสตูรที่ขาด
คุณสมบัติ ได้รับ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 
6/2558 

2.  นายอุทัย  อาทิเวช   Docteur en 
Droit 

- ตรงสาขา 2. นายเอกพล 
ทรงประโคน 

เปลี่ยนเพื่อทดแทน
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ขาด
คุณสมบัติ ได้รับ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 
6/2558 

3. นายธนกร  วร
ปรัชญากูล   

Docteur en 
Droit 

- ตรงสาขา 3. นายณัฐวัฒน์ 
กฤตยานวัช 

เปลี่ยนเพื่อทดแทน
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ขาด
คุณสมบัติ ได้รับ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 
6/2558 

4. นายณัฎฐพงศ์  
สุวรรณพาณิชย์   

ร.ด. 
(บริหารงาน
ยุติธรรม) 

- สัมพันธ์ 4. พ.ต.ท.ประลอง 
ศิริภูล 
(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

เปลี่ยนเพื่อทดแทน
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่ขาด
คุณสมบัติ ได้รับ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยั ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 
3/2558 

5. นางสาวณัชชา 
คุณาทัพพ์ 

Ph.D. (law) อาจารย์ ตรงสาขา 5. นางสาวอร
รัมภา ไวยมุกข์* 
(อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร) 

เปลี่ยนเพื่อทดแทน
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่พ้นสภาพ
จากการเป็น
พนักงาน
มหาวิทยาลยับูรพา 
ได้รับอนมุัติจากสภา
มหาวิทยาลยั ใน
คราวประชุมครั้งท่ี 
3/2558 
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อาจารย์ผู้สอน 
1.    …………………………….………………. 
2.   ……………………………….……………. 
3.    ……………………………………...……..         
4.   …………………………………………….. 
5.  ………………………………………………. 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

ตารางอาจารย์ผู้สอน และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.       
2.       
3.     
4.     
5.     

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต....ไม่มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา (coursework) ในปีการศึกษา 
2559............................................................................ 
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ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5, 9, 10) 
 
อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักวิทยานิพนธ์

หลัก และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์การท าวิจัย 
 

ภาระงาน
อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

 

1. ดร.อรรัมภา 
ไวยมุกข์ 

Docteur en Droit Paris 2 
University, France พ.ศ. 2556 
Master en Droit (Droit 
international) Paris 2 University, 
France พ.ศ. 2551 
Licence en Droit (Droit) 
Univerisity of Tours, France 
พ.ศ. 2549 

-  อรรัมภา ไวยมุกข,์ อชิรญา ภูพ่งศกร, ประลอง ศิริ
ภูล, อารยา เนื่องจ านงค์, (2560) การุณยฆาตเชิงรุก
โดยสมัครใจกับกฎหมายอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทย-เยอรมัน . วารสารการเมอืง การบริหาร
และกฎหมาย, ปีที่ 9 ฉบับที ่3 
- ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร, ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ, อร
รัมภา ไวยมุกข ์และ เอกพล ทรงประโคน (2556). 
มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้านเทคโนโลยชีีวภาพทาง
การเกษตรของไทย. วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย, 5(3), 149-180 

IS 8 คน 
Thesis 
1 คน 

2. พันต ารวจโท
ดร.ประลอง ศิริ
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. (บริหารงานต ารวจ) โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2528 

 อรรัมภา ไวยมกุข,์ อชิรญา ภูพ่งศกร, ประลอง ศิริภูล
, อารยา เนื่องจ านงค์, (2560) การุณยฆาตเชิงรุกโดย
สมัครใจกับกฎหมายอาญา : ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายไทย-เยอรมัน . วารสารการเมอืง การบริหาร
และกฎหมาย, ปีที่ 9 ฉบับที ่3 
- ประลอง ศิริภูล (2556). แนวความคิดพื้นฐานในการ
บัญญัติกฎหมาย ให้การก่อการร้ายเป็นความผิดอาญา, 
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 7(3). 1-10. 
- ประธาน วัฒนวาณิชย,์ วีระศักดิ์ แสงสารพันธ,์ 
อรรถสิทธิ์ กนมัล, ประลอง ศิริภูลและดษุฎี เขียวมีศรี. 
(2555). -รายงานการวิจัย วิเคราะหก์ารจ่ายเงินสินบน 
และเงินรางวัลแก่เจ้าหนา้ที่ของรัฐ ในการปฏิบัติ
หน้าที่. กรุงเทพล: ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. 

IS 3 คน 

3. ดร.รัชนี แตง
อ่อน 

Doutora em Ciências Jurídicas, 
Univ. do Minho, พ.ศ. 2559 

รัชนี แตงอ่อน (2560), มาตรการทางกฎหมายในการ
พัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอแห่งชาตแิละสทิธิความเป็น
ส่วนตัว:แนวทางในการตรากฎหมายเพือ่บังคับใช้ใน
ประเทศไทย, วารสารการเมือง การบรหิารและ
กฎหมาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ปีที่ 9 ฉบับที ่2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) 
- ธีระวัฒน์ จันทกึ, พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 
รัชนี แตงอ่อน, วสันต์ พรพุทธพงศ์ (2559) พฤติกรรม
การท่องเท่ียวทางทะเลของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา 

หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี, การประชมุวิชาการเสนอ

IS 2 คน 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา
หลักวิทยานิพนธ์

หลัก และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้า

อิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์การท าวิจัย 
 

ภาระงาน
อาจารย์ 
ที่ปรึกษา 

 

ผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาลยัเทคโนโลยีพนมวันท ์
ครั้งที่ 1 “การวิจยัเพื่อการพัฒนา เผยแพร่ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อสังคม” 

 
 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
เกณฑ์ข้อ 9 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

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

เกณฑ์ข้อ 10 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

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

 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 

อาจารย์ท่ี
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ร่วม 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
  

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 
1. นายชัชชม 
อรรฆภิญญ์ 

Ph.D. (Environmental 
Law)  Australian 
National 
University, Australia พ.ศ. 
2543 
LL.M. Harvard 
University, U.S.A. พ.ศ. 
2537 
น.ม. จุฬาลงกรณ์

- คมกริช ดุลยพิทักษ์ , ณัฐวสา ฉัตรไพฑรูย์ , 
ชัชชม อรรฆภิญญ์ . (2551). อายุความสะดุด
หยุดอยู่ในคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ. 
- พงศกร จันทรศัพท์, ชัชชม อรรฆภิญญ์, ต่อ
ศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์ (2549). การพัฒนา
มาตรการทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไมเ่ป็นธรรมใน
การซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อฉลทุจริตใน
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อาจารย์ท่ี
ปรึกษา

วิทยานิพนธ์
ร่วม 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
  

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณ
วุฒิ

ภายนอก 
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2534 
น.บ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2522 

การบริหารจัดการนิติบุคคลตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535. กรุงเทพล : สถาบัน
กฎหมายอาญา ส านักงานอัยการสูงสุด. 
 

 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

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

 
ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 
 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

 

อาจา
รย์
ประ
จ า 

ผู้ทรง 
คุณวุ
ฒิ

ภายน
อก 

1.นางสาวอรรัมภา 
ไวยมุกข ์

Docteur en Droit Paris 2 
University, France พ.ศ. 2556 
Master 2 en Droit (Droit 
international prive et du 
commerce international) Paris 2 
University, France พ.ศ. 2551 
Licence en Droit University of 
Tours, France พ.ศ. 2549 

ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร, ศิริศักดิ์ จึง
ถาวรรณ, อรรัมภา ไวยมุกข์ และ เอก
พล ทรงประโคน (2556). มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อการใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม
ในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรของไทย. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, 5(3), 
149-180 

  

2.นายธนกฤต 
วรธนัชชากุล   

Docteur en droit. Strasbourg 3 
University, France พ.ศ. 2544 
D.E.A. Strasbourg 3 University, 
France, พ.ศ. 2537 
DSU. Paris 2 University, 
France  พ.ศ. 2536 
น.บ. มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 

ภูมิ โชคเหมาะ, สุธี อยู่สถาพร, รุ่ง
รัตนา เจริญจติต,์นิสิต อินทมโน.
ธนกฤต วรธนัชชากุล, วิไลพรรณ เจ
สะวะ (2557) แนวทางการพิจารณา
คดีความผิดทางแพ่งและทางอาญา
ของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ : ศึกษา
กรณีวิชาชีพทนายความและวิชาชีพ
แพทย์ เสนอ สถาบันวิจัยรพีพัฒน
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อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

 

อาจา
รย์
ประ
จ า 

ผู้ทรง 
คุณวุ
ฒิ

ภายน
อก 

ศักดิ์ ส านักงานศาลยุติธรรม 
3.นายชัชชม อรรฆ
ภิญญ ์

Ph.D. (Environmental 
Law)  Australian National 
University, Australia พ.ศ. 2543 
LL.M. Harvard University, 
U.S.A. พ.ศ. 2537 
น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 
2534 
น.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2522 

- คมกริช ดุลยพิทักษ์, ณัฐวสา ฉัตร
ไพฑูรย์ , ชัชชม อรรฆภิญญ์ . 
(2551). อายุความสะดุดหยดุอยู่ใน
คดีอาญา. กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ. 
- พงศกร จันทรศัพท,์ ชัชชม อรรฆ
ภิญญ,์ ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจน์ 
(2549). การพัฒนามาตรการ
ทางเลือกเพื่อใช้บังคับแก่ผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันไม่
เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์
และการฉ้อฉลทุจรติในการบรหิาร
จัดการนิตบิุคคลตามพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535. กรุงเทพล : สถาบนักฎหมาย
อาญา ส านักงานอัยการสูงสดุ. 

  

4.พันต ารวจโท
ประลอง  
ศิริภลู 

น.ด. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2556 
น.ม. (กฎหมายอาญา) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 
น.บ. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 
2545 
สค.ม. (อาชญาวิทยาและการ
บริหารงานยตุิธรรม) 
มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2536 
รป.บ. (บริหารงานต ารวจ) โรงเรยีน
นายร้อยต ารวจ พ.ศ. 2528 

- อรรัมภา ไวยมุกข,์ อชิรญา ภู่
พงศกร, ประลอง ศิรภิูล, อารยา 
เนื่องจ านงค์, (2560) การุณยฆาตเชิง
รุกโดยสมัครใจกับกฎหมายอาญา : 
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-
เยอรมัน . วารสารการเมือง การ
บริหารและกฎหมาย, 10(3), (อยู่
ระหว่างตีพิมพ์) 
- ประลอง ศิริภลู (2556). 
แนวความคิดพื้นฐานในการบญัญตัิ
กฎหมาย ให้การก่อการร้ายเป็น
ความผิดอาญา, วารสารบัณฑติศึกษา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร,์ 7(3). 1-
10. 
- ประธาน วัฒนวาณิชย,์ วีระศักดิ ์
แสงสารพันธ,์ อรรถสิทธิ์ กนมลั, 
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อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

 

อาจา
รย์
ประ
จ า 

ผู้ทรง 
คุณวุ
ฒิ

ภายน
อก 

ประลอง ศิรภิูลและดุษฎี เขียวมศีรี. 
(2555). รายงานการวิจัย วิเคราะห์
การจ่ายเงินสินบน และเงินรางวัลแก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการปฏิบตัิหนา้ที่. 
กรุงเทพล: ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ. 

 
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
ข้อสังเกต.............................................................. ............................... 

ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 
 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ หมายเหตุ 
นางสาวนภัสรา 
ฉัตรแก้วโพธิ์ทอง 

ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบังคับใช้พระราชบัญญัตริักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 10 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-เมษายน 2561) 
ISSN 1906-506X 

ส าเรจ็การศึกษา 
ปีการศึกษา 
2559 

มานิตา มัตนาว ี มาตรการทางกฎหมายในการก าหนด
เขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝรั่ง 

วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 9 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม  2560)  

ส าเรจ็การศึกษา 
ปีการศึกษา 
2558 

ปรัชญา ท าทอง การถือครองที่ดินของคนต่างด้าว
ภายใต้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน 
ศึกษากรณี ราชอาณาจักรไทย
เปรียบเทยีบกับสหพันธรัฐมาเลเซยี 

วารสารวิจัยร าไพพรรณี ปีท่ี 10 
ฉบับท่ี 2 (กุมภาพันธ์ –
พฤษภาคม 2559) 

ส าเรจ็การศึกษา 
ปีการศึกษา 
2558 

ณรินทร์วัฒน์ ศรี
ธัญญากร 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ด าเนินคดีอาญาแก่กรรมการหรือ
ผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บา้นจัดสรรซึง่
กระท า 

วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 17, มกราคม - 

ส าเรจ็การศึกษา 
ปีการศึกษา 
2558 
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โดยทุจรติ- มิถุนายน 2559 
นางสาวสราลี เอี่ยม
เขียว 

มาตรการความรับผดิทางอาญาแกผู่้มี
หน้าท่ีในการดูแลบคุคลวิกลจรติ: 
ศึกษากรณีการปล่อยปละละเลยบคุคล 
วิกลจริต 

วารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร ์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีท่ี 
9 ฉบับท่ี 17, มกราคม - 
มิถุนายน 2559 

ส าเรจ็การศึกษา 
ปีการศึกษา 
2558 

สิบต ารวจเอกหญิง
สุกัญญา ยุพาพนิท์ 

มาตรการทางกฎหมายในการแกไ้ข
ปัญหากากรใช้อุปกรณ์สื่อสารขณะขับ
ขี่ยานพาหนะ 

วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 8 ฉบับท่ี 2 เลขหน้า 
: 547-578  ปีพ.ศ. : 2559 

ส าเรจ็การศึกษา 
ปีการศึกษา 
2557 

 
เกณฑ์ข้อ 8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต รวบรวมข้อมูลผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ระหว่าง 1 ม.ค. -2559 – ปัจจุบัน และ 
ผลงานตีพิมพ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 
 
เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. ..2553..... 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2558........ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก จากหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF) พ.ศ.2553 ครบรอบการปรับปรุงในปี 2558 หลักสูตรเริ่มใช้ภาค
การศึกษาท่ีสองปีการศึกษา 2553 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง
ในการประชุม ครั้งที่  2/2559 วันที่ 16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 (ปีการศึกษา 2558 
2559 2560 งดรับนิสิตใหม่) 

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 11 ข้อ 
  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
 เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุง
พัฒนา 
การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

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. 
ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

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. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ 
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/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
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. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

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 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด 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. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการ
ด าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้น
น า 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. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
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. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต 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 และทักษะเฉพาะ
ทางของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ลลล  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes 
which reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ

 3 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
1.2 The expected learning outcomes cover both 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 
ผลการด าเนินงาน   

 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 1.2 และ1.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ 
Sources  
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 2    
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (1.1, 1.2) 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” ใช้ระหว่างพ.ศ. 
2559-2563 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทาง

วิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 

และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                 
2 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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หลักสูตรต้องการผลิตมหาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ที่ต้องการบุคลากรที่เข้าใจพลวัตของกฎหมายและสังคม 
ประเมินความเหมาะสมของกฎหมายกับบริบทต่างๆ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างกฎหมายและสังคม มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม 
ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ให้ทันต่อสถานการณ์และ
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ  ดังนี้   
 1. สามารถแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยการใช้และตีความกฎหมายอย่างสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นธรรม ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ     
 2. มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย ประเมินความเหมาะสมของ
กฎหมาย และประยุกต์ความรู้กฎหมายในแขนงต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 3. สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ในการค้นคว้า
รวบรวม จัดการข้อมูล และน าเสนอผลงาน  
 (4.) สามารถท างานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทาง
นิติศาสตร์ได้ 
 
 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงคห์ลักสูตรลกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูงเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพาณิชยนาวี ดังนั้นการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่จะ
สามารถผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ในพื้นท่ีภาคตะวันออกได้ จึงต้องมีความสามารถในการเข้าใจพลวัต
ของกฎหมายและสังคม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในภาคตะวันออก นิสิตต้องมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ระบุปัญหาทางกฎหมาย และกล้าแสดงความคิดริเริ่มเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ทางกฎหมายในระดับสูงได้ ทั้งนี้การแก้ปัญหานั้นก็ต้องเป็นผลจาก
การใช้และตีความกฎหมายอย่างสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นธรรม ด้วยความเป็น
กลาง ปราศจากอคติ นอกจากนี้เพ่ือให้การแก้ปัญหาทางกฎหมายในภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หลักสูตรลจึงต้องผลิตมหาบัณฑิตทีมี่องค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
การค้าระหว่างประเทศ การขนส่งและโลจิสติกส์ การพาณิชยนาวี และแรงงานทางทะเล เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกมาเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ในภูมิภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

จากวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะข้างต้น น ามาสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
ครอบคลุมทั้งความรู้และทักษะเฉพาะทางนิติศาสตร์และทักษะทั่วไปดังต่อไปนี้ 
Generic 
learning 
outcomes 

1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยความเป็น
กลาง ปราศจากอคติ 
2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการท างานหรือแก้ไข
สถานการณ์ 
3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 
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4. สามารถเรียนรู้และรู้จักน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และน าเสนอผลงาน 
 

Subject 
specific 
learning 
outcome 

5. ใช้และตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นธรรม 
6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายอย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆในการแก้ไขปัญหา 
7.สามารถท างานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทาง
นิติศาสตร์ได้ 

 
 
การเก็บข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (1.3) 
 

 
ภาพ 1 stakeholders ของหลักสูตรและสถานการเก็บข้อมูล 

 

1. ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตในอนาคต 
- แบบประเมินหลักสูตรน.ม.ในปี พ.ศ. 2558 ผลการส ารวจพบว่า ต้องการให้หลักสูตรผลิต

มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ 
- แบบส ารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ปลายปีการศึกษา 2558 

หมวดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป Generic Learning Outcomes 
มีความซือสตัย์ สจุริต ในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ 79.3% 
มีความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง 65.5% 
มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจดัการข้อโต้แย้ง 65.5% 
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และปัญหาต่าง ๆ 
การเคารพสิทธิ รับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 62.1% 
มีมนุษยสมัพันธ์ และการวางตัวท่ีเหมาะสมสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 62.1% 
มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏบิัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของ
การท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

58.6% 

มีความสามารถในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูล 58.6% 
กล้าแสดงออก มีความคิดริเริม่ในการใช้วิธีการใหม่ๆในการแก้ปญัหา 58.6% 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 55.2% 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และ
น าเสนอผลงาน 

34.5% 

ทักษะการสื่อสาร (พูด เขียน) ทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 31% 
ทักษะเชิงตัวเลข สถิต ิ 10.3% 
Other 0% 

หมวดผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (subject specific Learning outcomes) 
การใช้ การตีความกฎหมายตามเจตนารมณ์และเป็นธรรม 79.3% 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายอย่างเป็นระบบและสามารถประยุกตศ์าสตร์ทางด้านกฎหมายใน
แขนงต่างๆในการแก้ไขปัญหา 

75.9% 

สามารถศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อสรา้งหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ดา้นกฎหมายได้ 62.1% 
สามารถอธิบายและวิพากษ์ข้อดี ข้อด้อย ประเมินความเหมาะสมของระบบกฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ ของกฎหมายส าหรับบริบทของสังคมและสถานการณ์ปจัจุบัน 

58.6% 

สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางนิติศาสตร์ สามารถเรยีนรู้ด้วยตนเองไดต้ลอดชีวิต 48.3% 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางนิติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมลูได้ 44.8% 
สามารถประยุกต์งานวิจัยเชิงปรมิาณเพื่อประกอบการศึกษาวิจยัทางนิติศาสตร์ได ้ 37.9% 
สามารถสื่อสารเชิงวิชาการ (น าเสนอด้วยการพูด เขียน) ด้วยศัพท์เทคนิคทางกฎหมายเป็น
ภาษาอังกฤษได ้

34.5% 

Other :  ได้เข้าใจแนวคิดของการแสวงหาความสุขของมนุษย์ในแนวทางที่เช่ือว่า กฎหมายคือหนทาง
แห่งความสุขจริงหรือไม่ และได้เหน็มุมมองของประเทศตา่ง ๆ ท่ีท าใหเชื่อว่ากฎหมายเป็นเพียงสิ่งท่ี
มนุษย์คิดขึ้น 

3.4% 

 
- นิสิตในอนาคต แบบส ารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในปีการศึกษา 2559 

หมวดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป Generic Learning Outcomes  
มีความซือสัตย์ สุจริต ในการประกอบอาชีพและวิชาชีพ 68 %  
สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเอง สามารถประเมินตนเอง วางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

59.3 
% 

สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นกลาง ปราศจากอคติ 54% 
มีความสามารถในการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลเพ่ือจัดการ
บริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด มีความคิดริเริ่มเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

53.3% 

การเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 52.7% 
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มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการ
ข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ 

51.3% 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการ 48.7% 
ทักษะการสื่อสาร (พูด เขียน)และน าเสนอรายงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ 48% 
มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
สภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

46% 

สามารถแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 

40.7% 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในการค้นคว้า รวบรวม จัดการข้อมูลและ
น าเสนอผลงาน 

30% 

สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 

22% 

หมวดผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (subject specific Learning outcomes) 
สามารถใช้และตีความกฎหมายตามเจตนารมณ์และเป็นธรรม 81.3% 
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 56% 
สามารถใช้เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนทาง
กฎหมายได้ 

49.3% 

สามารถอธิบายและวิพากษ์ข้อดี ข้อด้อย ประเมินความเหมาะสมของระบบกฎหมายไทย
และกฎหมายต่างประเทศ ของกฎหมายส าหรับบริบทของสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน 

48% 

สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ สังเคราะห์และใช้ผลงานทางวิชาการเพ่ือบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่เพ่ิมเติมให้กับตนเองได้ตลอดชีวิต 

47.3% 

สามารถสื่อสารเชิงวิชาการ (น าเสนอด้วยการพูด เขียน) ด้วยศัพท์เทคนิคทางกฎหมายเป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

36.7% 

สามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง เพ่ือสร้างหรือ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายได้ 

34.7% 

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายได้ 34.7% 
สามารถประยุกต์งานวิจัยเชิงปริมาณ(ใช้ความรู้ทางสถิติ)เพ่ือประกอบการศึกษาวิจัยทาง
นิติศาสตร์ได้ 

24.7% 

เปรียบเทียบกฎหมายไทย และกฎหมายทั่วโลก หาข้อดีข้อเสีย และ ความนิยมของแต่ละ
ประเทศ ในการใช้กฎหมาย (โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายระดับแม่บทข้ึนไป) 

0.7% 
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แบบส ารวจสาขานิติศาสตร์ที่สนใจจากนิสิตชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
กฎหมายแพ่ง 47.3% 
กฎหมายอาญา 44.7% 
กฎหมายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 29.3% 
กฎหมายธุรกิจ ภาษี 29.3% 
กฎหมายระหว่างประเทศ 24.7% 
กฎหมายมหาชน 8% 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1.4% 
กฎหมายแรงงาน 0.7% 

 
จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบส ารวจจากนิสิต 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า

หลักสูตรน.ม. และ 2) นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 ปี ถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต พบว่ามีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ทั้งสองกลุ่มให้ความส าคัญกับผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในส่วนของผลการเรียนรู้ทั่วไป (มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในการประกอบ
อาชีพและวิชาชีพ) และมีความต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและทักษะเชิงตัวเลข สถิติน้อยท่ีสุด 

- แบบสัมภาษณ์ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 ผลการส ารวจด้วยการสัมภาษณ์
และตอบแบบสัมภาษณ์ในภาพรวมพบว่า นิสิตส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับวุฒิการศึกษาเพ่ือน าไปใช้
ในการปรับวุฒิในต าแหน่งงานที่ท าอยู่ ได้รับองค์ความรู้ที่ลึกและมุมมองที่กว้างขึ้นในสาขาวิชา
นิติศาสตร์ และพัฒนากระบวนการคิด  

เมื่อเข้ามาศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาแล้วพบว่าตนเองได้รับการพัฒนาในเรื่ององค์ความรู้ 
และศักยภาพในเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ การจัดล าดับความคิดให้มีระเบียบ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร 

สาขานิติศาสตร์ที่สนใจ : กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
การค้าระหว่างประเทศ ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน 

- การประชุมร่วมกันระหว่างนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2558 ผล
การประชุมพบว่า นิสิตและศิษย์เก่าต้องการให้หลักสูตรลให้ความส าคัญกับรายวิชาที่เก่ียวกับการวิจัย
มากกว่านี้ 

- การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิตปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 สิ่งที่นิสิตคาดหวัง
คือ องค์ความรู้เชิงลึกในสาขานิติศาสตร์ การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายประเทศต่างๆ อาจารย์พิเศษ
ที่มาสอนมีทั้งความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพท าให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาใน
หลักสูตรล  
2. ผู้ใช้บัณฑิต 

- เชิญผู้แทนจากส านักงานอัยการสูงสุดเป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 ได้รับข้อมูลด้านสาขาวิชาที่เป็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพกฎหมาย 
และน ามาเป็นรายวิชาในหลักสูตรล 
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- การประชุมร่วมกันระหว่างนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  (มีผู้แทนจากศาล
ยุติธรรมและอัยการ) ปีการศึกษา 2558 ผลที่ได้รับ คือ ต้องการให้หลักสูตรผลิตนิสิตที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านกฎหมายแรงงานเพ่ือตอบโจทย์ภาคตะวันออก 
3. อาจารย์ 

- ประชุมร่วมกับนิสิต และประชุมหลักสูตรล  
- เก็บข้อมูลสาขาเชี่ยวชาญและสาขาท่ีสนใจในแผนพัฒนารายบุคคล 
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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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่
ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ  และ
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
2.1 The information in the programme specification 

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

 3 

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

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 

ผลการด าเนินงาน   
 ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 2.1 2.2 และ2.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
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Sources  
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 3   
1. รายละเอียด มคอ.2 และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง (Programme 
specification) 
 

รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรใหม่ 2553 หลักสูตรปรับปรุง 2559 
มคอ.2 เวปไซต์

คณะฯ 
มคอ.2 เวปไซต์คณะฯ เวปไซต์

หลักสูตรฯ 
ชื่อสถาบันที่จัดการ
เรียนการสอน 

     

รายละเอียดการรับรอง
จากองค์กรก ากับดูแล/
วิชาชีพ 

 สกอ.     

ชื่อปริญญา      
ชื่อหลักสูตร      
เกณฑ์การรับเข้า      
วันที่จัดท า/ปรับปรุง
หลักสูตร 

     

ปรัชญาหลักสูตร      

วัตถุประสงค์หลักสูตร      
โครงสร้างหลักสูตร      
รายวิชาในหลักสูตร      
ค าอธิบายรายวิชา      
แผนการเรียนในแต่
ละภาคการศึกษา 

     

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของ
หลักสูตร (ELOs) 

   
วัตถุประสงค์
เชิงสมรรถนะ 

  
วัตถุประสงค์เชิง
สมรรถนะ 

ผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาตาม tqf 5 
ด้าน ครอบคลุมท้ัง
ความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ 

     

แผนที่การกระจาย      
                                                 
3 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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รายละเอียดหลักสูตร หลักสูตรใหม่ 2553 หลักสูตรปรับปรุง 2559 
มคอ.2 เวปไซต์

คณะฯ 
มคอ.2 เวปไซต์คณะฯ เวปไซต์

หลักสูตรฯ 
ผลการเรียนรู้สู่
รายวิชา  

 
รายละเอียด มคอ.3  และการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้สนใจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง (Course 
specification) 
 

รายละเอียด หลักสูตรใหม่ 2553 หลักสูตรปรับปรุง 2559 
 มคอ.3 การแผยแพร่

ด้วยCourse 
syllabus 

มคอ.3 การแผยแพร่ด้วย
Course syllabus 

วัตถุประสงค์ของรายวิชา     
เงื่อนไขรายวิชา จ านวน
หน่วยกิต 

    

ค าอธิบายรายวิชา/เนื้อหา
โดยสรุป 

    

ก าหนดการสอนในแต่ละ
คาบเรียน 

    

ผลการเรียนรู้ที่รายวิชานั้นๆ
รับผิดชอบท้ังทางด้าน
Knowledge, skill, 
attitude 

    

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้ในแต่ละคาบเรียน 

    

กลยุทธ์/กิจกรรมการเรียนสอน
ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้าน 

    

วิธีการ ก าหนดการและสัดส่วน
การประเมินผลที่ใช้ในรายวิชา 

    

กลยุทธ์การประเมินผลและ
สัดส่วนที่สอดคล้องกับผล
การเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
รายวิชานั้นๆรับผิดชอบ 
(Knowledge, skill, 
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attitude) 
เกณฑ์การวัดผล     
วันที่มีการปรับปรุงรายละเอียด
รายวิชา 

    

 
 
 

วิเคราะห์ปัญหาการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ในปี

การศึกษา 2558 

การด าเนินการในปีการศึกษา 
2559 

แผนการ
ด าเนินงานเพื่อ

พัฒนาในปี
การศึกษา 2560 

การน าเสนอข้อมูลของหลักสูตรที่กระชับและ
ดึงดูดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จัดท า program profile ส าหรับ
หลักสูตรปรับปรุง 2559 ที่มีข้อมูลที่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้เกี่ยวข้อง
ควรจะได้รับทราบครบถ้วนและ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น บนเว็ปไซต์ของ
หลักสูตร 

พัฒนาการน าเสนอ 
program profile 
ให้ดีขึ้น 

การเผยแพร่รายละเอียดรายวิชาที่ปรากฎใน
มคอ.3 ในรูปแบบ Course syllabus 
(ประมวลรายวิชา) ให้แก่นิสิต ยังไม่สอดคล้อง
ครบถ้วน เช่น ยังขาดการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้ที่รายวิชานั้นๆ
รับผิดชอบทั้งทางด้านKnowledge, skill, 
attitude กลยุทธ์การเรียนสอนที่สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน กลยุทธ์การ
ประเมินผลและสัดส่วนที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้านที่รายวิชานั้นๆรับผิดชอบ 
วันที่มีการปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา 

มีการเพ่ิมข้อมูลส่วนนี้ในระบบ 
tqf.buu.ac.th 

 

รายละเอียดการประเมินผลในมคอ.3 และใน
ประมวลรายวิชายังไม่ชัดเจน 

มีการเพ่ิมข้อมูลส่วนนี้ในระบบ 
tqf.buu.ac.th 

 

ยังไม่มีรายละเอียดเรื่อง กิจกรรมการสอนใน
มคอ.3 

มีการเพ่ิมข้อมูลส่วนนี้ในระบบ 
tqf.buu.ac.th 

 

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ มีการจัดท าเวปไซต์ของหลักสูตรล
ขึ้นเป็นการเฉพาะ และ
ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตปัจจุบันทราบ
ผ่านทางไลน์กลุ่มนิสิต 
ฝากลิงค์ในเวปไซต์ของคณะลใน

เพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์เวป
ไซต์ และเพ่ิมช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์อ่ืน 
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หน้าเพจของหลักสูตรล 
การประเมินการรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดรายวิชาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีการจัดท าเวปไซต์ของหลักสูตรล
ขึ้นเป็นการเฉพาะด้วย google 
sites และ มีการติดตั้งระบบ 
google analytic เพ่ือเก็บข้อมูล
การเข้าชมเวปไซต์ 

ศึกษาระบบ 
google analytic  
และน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 37 

  
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 มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการ
บรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

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

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

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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างทีย่ืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
 3 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
3.2 The contribution made by each course to 

achieve the expected learning outcomes is 
clear (2) 

 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 
ผลการด าเนินงาน   

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

 จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการกระจายความรับผิดชอบ
ในหมวดหมู่รายวิชาต่างๆในหลักสูตรปรับปรุง 2559 ดังต่อไปนี้ 

Generic 
learning 

outcomes 

1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

ทัศนคติ เป็นความรับผิดชอบหลักของทุก
รายวิชา โดยเฉพาะในส่วนที่เป็น 
coursework 

                                                 
4 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 39 

2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่ม
ในการแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการ
ท างานหรือแก้ไขสถานการณ์ 

ทัศนคติ เป็นความรับผิดชอบหลักของทุก
รายวิชา 

3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการ
สื่อสารเชิงวิชาการได้ 

ทักษะ เป็นความรับผิดชอบหลักของทุก
รายวิชา 

4. สามารถเรียนรู้และรู้จักน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ในการค้นคว้ารวบรวม 
จัดการข้อมูล และน าเสนอผลงาน 
 

ทักษะ ความรับผิดชอบหลักของรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (วิจัยทาง
กฎหมาย บัณฑิตสัมมนา 
ปัญหาในกม. 
และการท า Thesis/IS) 

Subject 
specific 
learning 
outcomes 

5. ใช้และตีความกฎหมายให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และเป็นธรรม 

ทัศนคติ ความรับผิดชอบหลักของรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 

6. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมายอย่างเป็นระบบและสามารถ
ประยุกต์ศาสตร์ทางด้านกฎหมายใน
แขนงต่างๆในการแก้ไขปัญหา 

ความรู้ รายวิชากฎหมายทั่วไป กฎหมาย
เฉพาะทาง (บังคับและเลือก) 

7.สามารถท างานวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อสรุป
ทางวิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ทางนิติศาสตร์ได้ 

ความรู้ ความรับผิดชอบหลักของราย
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และ ผลการเรียนรู้ในรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ tqf 6 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2553 

ผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ tqf 5 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2559 

Generic Learning Outcomes 

ELO1. เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น  แก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้งด้วย
ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

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

ELO2. กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มใน
การแสดงประเด็นใหม่ๆ ในการท างานหรือ
แก้ไขสถานการณ์ 

(4.2) (4.1) 

ELO3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร
เชิงวิชาการได้ 

(5.3) (5.1) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ tqf 6 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2553 

ผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ tqf 5 ด้าน 
หลักสูตรใหม่ 2559 

ELO4. สามารถเรียนรู้และรู้จักน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล และน าเสนอ
ผลงาน 
 

(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. สามารถท างานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปทาง
วิชาการหรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทาง
นิติศาสตร์ได้ 

(2.4) (3.2) 

 

การกระจาย ELOs ไปสู่รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

รหัสวิชา รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

วิชาเสริมพ้ืนฐาน  
67950159 การวิจัยทางกฎหมาย        
67950259 บัณฑิตสัมมนา        

 วิชาบังคับท่ัวไป        
67951159 นิติปรัชญา        

67951259 กฎหมายแพ่งช้ันสูง        
วิชาบังคับเฉพาะหมวดวิชากฎหมายอาญา 
67952159 กฎหมายอาญาชั้นสูง        

67952259 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง        
67952359 กฎหมายว่าด้วยการบริหาร

กระบวนการยตุิธรรมทางอาญาช้ันสูง 
       



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 41 

รหัสวิชา รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

67952459 ปัญหาในกฎหมายอาญา        
วิชาบังคับเฉพาะหมวดวิชากฎหมายมหาชน 

67953159 กฎหมายรัฐธรรมนูญช้ันสูง        
67953259 กฎหมายปกครองช้ันสูง        

67953359 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนช้ันสูง        
67953459 ปัญหาในกฎหมายมหาชน        

วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายอาญา 
67964159 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ        
67964259 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ        

67964359 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยาชั้นสงู        
วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายมหาชน 

67964459 กฎหมายสิทธิมนุษยชนช้ันสูง        
67964559 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ        
67964659 กฎหมายการคลังการเงินช้ันสูง        

67964759 กฎหมายว่าด้วยความรับผดิทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเปรยีบเทียบ 

       

67964859 กฎหมายว่าด้วยสญัญาของรัฐ        
67964959 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจช้ันสูง        

วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

67965059 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
เปรียบเทยีบ 

       

67965159 กฎหมายลักษณะละเมดิเปรยีบเทยีบ        

67965259 กฎหมายลักษณะหนี้เปรียบเทียบ        
67965359 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เปรียบเทยีบ 
       

67965459 กฎหมายลักษณะพยานเปรียบเทียบ        
67965559 กฎหมายล้มละลายเปรียบเทียบ        

67965659 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง        
67965759 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสงู        

วิชาเลือกกฎหมายพิเศษส าหรับภาคตะวันออก 
67965859 กฎหมายการระงับข้อพิพาททาง

พาณิชย์ระหวา่งประเทศ 
       

67965959 กฎหมายแรงงานทางทะเล        
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รหัสวิชา รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 ELO7 

67966059 กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าทางทะเลช้ันสูง 

       

67966159 กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกสช้ั์นสูง        
67966259 กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 
       

67966359 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ช้ันสูง 

       

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

67969959 วิทยานิพนธ ์        
67969859 งานนิพนธ ์        

 

 

การออกแบบโครงสร้างหลักสูตร การจัดล าดับรายวิชา (3.3) 

ล าดับ
โครงเส

ร้าง 

หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต 

1 วิชาเสริม
พื้นฐาน (ไม่
นับหน่วย

กิต) 

67950159 การวิจัยทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
67950259 บัณฑิตสัมมนา 3(3-0-6) 

2 วิชาบังคับ
ทั่วไป 

67951159 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 
67951259 กฎหมายแพ่งช้ันสูง 3(3-0-6) 

3 วิชาบังคับ
เฉพาะ

หมวดวิชา
กฎหมาย
อาญา 

67952159 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3(3-0-6) 
67952259 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาช้ันสูง 3(3-0-6) 

67952359 กฎหมายว่าด้วยการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ช้ันสูง 

3(3-0-6) 

67952459 ปัญหาในกฎหมายอาญา 3(3-0-6) 

วิชาบังคับ
เฉพาะ

หมวดวิชา
กฎหมาย

67953159 กฎหมายรัฐธรรมนูญช้ันสูง 3(3-0-6) 
67953259 กฎหมายปกครองช้ันสูง 3(3-0-6) 

67953359 ทฤษฎีกฎหมายมหาชนช้ันสูง 3(3-0-6) 
67953459 ปัญหาในกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
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มหาชน 

4 วิชาเลือก  วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายอาญา  
67964159 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
67964259 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

67964359 อาชญาวิทยาและทณัฑวิทยาชั้นสงู 3(3-0-6) 
 วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายมหาชน  

67964459 กฎหมายสิทธิมนุษยชนช้ันสูง 3(3-0-6) 
67964559 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 

67964659 กฎหมายการคลังการเงินช้ันสูง 3(3-0-6) 
67964759 กฎหมายว่าด้วยความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

เปรียบเทยีบ 
3(3-0-6) 

67964859 กฎหมายว่าด้วยสญัญาของรัฐ 3(3-0-6) 
67964959 กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจช้ันสูง 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  

67965059 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญาเปรยีบเทียบ 3(3-0-6) 
67965159 กฎหมายลักษณะละเมดิเปรยีบเทยีบ 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 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสงู 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกกฎหมายพิเศษส าหรับภาคตะวันออก  
67965659 กฎหมายสิ่งแวดล้อมชั้นสูง 3(3-0-6) 

67965859 กฎหมายการระงับข้อพิพาททางพาณิชย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
67965959 กฎหมายแรงงานทางทะเล 3(3-0-6) 
67966059 กฎหมายพาณิชยนาวีว่าด้วยการขนส่งสินค้าทางทะเลช้ันสูง 3(3-0-6) 

67966159 กฎหมายการขนส่งและโลจิสติกสช้ั์นสูง 3(3-0-6) 
67966259 กฎหมายว่าด้วยการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูง 3(3-0-6) 

67966359 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศช้ันสูง 3(3-0-6) 
5 วิทยานิพนธ์

และงาน
นิพนธ ์

67969959 วิทยานิพนธ ์ 12(0-0-
36) 

67969859 งานนิพนธ ์ 6(0-0-12) 
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การเรียงล าดับโครงสร้างเนื้อหาของวิชาในหลักสูตร (3.3) 

  
 
 
 
 

 

 

- ด้านองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ มีการเรียงล าดับโดยค านึงถึง Bloom’s Taxonomy โดย 

ในปี1 เทอม 1 นิสิตจะเรียนวิชาบังคับท่ัวไป ได้แก่ รายวิชานิติปรัชญา และรายวิชากฎหมาย
แพ่งขั้นสูง เพ่ือกระตุ้นให้นิสิตที่มีพ้ืนความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์อยู่แล้วได้เปิดมุมมองใหม่ต่อองค์
ความรู้ที่มีอยู่เดิม  

ในปี 1 เทอม 2 นิสิตเรียนวิชาเฉพาะสาขา (อาญา/มหาชน) เพ่ือให้ได้รับองค์ความรู้ทาง
กฎหมายเฉพาะด้านที่ลึกขึ้น สามารถวิเคราะห์วิพากษ์เปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ และ
ประเมินความเหมาะสมของกฎหมายกับบริบทต่างๆกันได้ 

ในปี 2 นิสิตเรียนวิชาเลือกที่สนใจ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ และสอบประมวล
ความรู้ในปี 2 เทอม 2  

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
วิทยานิพนธ/์งาน

นิพนธ ์

ปี 2
เทอม 2 

สอบประมวล
ความรู้ 

สอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ/์งาน

นิพนธ ์

รู้ เข้าใจ วิเคราะห์ ประเมนิ 
วิเคราะห์ ประเมนิ สังเคราะห์ บูรณาการ

เพื่อต่อยอดองค์ความรู ้
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- ด้านวิจัย หลักสูตรปรับปรุง 2559 ได้เพ่ิมการให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการจัดท า
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ของนิติ โดยมีการเพิ่มรายวิชาบัณฑิตสัมมนาและจัดแผนการเรียนในหลักสูตร
ที่ส่งเสริมการจัดท าวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ 

ในปี 1 เทอม 1 นิสิตจะเรียนวิชาปรับพื้นฐาน ได้แก่ การวิจัยทางนิติศาสตร์ เนื่องจากโดย
ปกติแล้ว นิสิตจะไม่เคยเรียนวิชาวิจัยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมาก่อน  

ในปี 1 เทอม 3 นิสิตจะเรียนวิชาบัณฑิตสัมมนา เพื่อฝึกปฏิบัติการวิจัยทางนิติศาสตร์ ไป
พร้อมๆกับรายวิชาปัญหาในกฎหมายอาญา/กฎหมายมหาชน นิสิตน าองค์ความรู้ทางกฎหมายเชิงลึก
เฉพาะด้านที่ได้รับมาในปี 1 เทอม 2 ประมวลเข้าด้วยกัน สามารถระบุปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงไปของสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ลลล เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าถาม
และสมมติฐานงานวิจัย  โดยเมื่อจบภาคการศึกษาแล้วนิสิตจะต้องมีหัวข้อวิจัย พร้อมค าถามงานวิจัย
และสมมติฐานการวิจัย สามารถค้นคว้ารวบรวมข้อมูลส าหรับการท าdocumentary research และมี
โครงร่างงานวิจัย  

ในปี 2 นิสิตจะมีความพร้อมในการจัดท าวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ สามารถด าเนินการต่อเนื่อง
ได้ทันทีภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของ
หลักสูตร โดยเทอม 1 นิสิตต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ และใน เทอม 2 นิสิตสอบปาก
เปล่าวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ 
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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  
ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอน
และผู้เรียน เนื้อหาการสอน 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 เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 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 ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

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

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

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. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
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แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  
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 และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ลลล) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 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 

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

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 

ผลการด าเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources  
of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 5   
  

                                                 
5 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ปรัชญาการศึกษา (4.1) 

“มุ่งสร้างมหาบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านกฎหมาย สามารถ
วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้ง เข้าใจประเด็นปัญหา มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย
การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน
นิติศาสตร์ได้” 

ปรัชญาของหลักสูตรล ในภาควิชานิติศาสตร์ ที่มีร่วมกัน คือ “สร้างนักนิติศาสตร์ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม” เพ่ือให้บรรลุปรัชญาการศึกษา
ดังกล่าวส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมต้องเป็นผลมาจากการ
ทีม่หาบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านกฎหมาย กล่าวคือ มิใช่เพียงจดจ าตัวบท
หรือหลักกฎหมายและมีทักษะในการวิเคราะห์จับประเด็นและปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายที่
เรียนรู้มาได้อย่างถูกต้องเท่านั้น แต่จะต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งด้วยมุมมองที่
กว้างขึ้น เข้าใจที่มาของประเด็นปัญหาความขัดแย้งและตระหนักถึงความมีพลวัตของกฎหมายและ
สังคม มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการใช้การตีความกฎหมายอย่างเป็นธรรม 
ปราศจากอคติ รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาและ
ให้บริการแก่หน่วยงานที่ตนเองสังกัดรวมไปถึงสังคมได ้ซึ่งสอดคล้องพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อแรก คือ “การจัดการศึกษาในลักษณะปลูกฝังค่านิยมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ”  และข้อสอง คือ “การด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และด าเนินการให้บริการทางวิชาการ
และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจน
สังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมิได้มีการเรียนการสอนในรายวิชา (coursework) 
การสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ปรัชญาหลักสูตรลผ่านเวปไซต์ของหลักสูตร  

 
กิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร (4.2, 4.3) 

 Teaching and Learning Activities 
Generic learning 

outcomes 
Coursework Thesis/IS 

ELO1. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  แก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้งด้วย
ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

การอภิปรายประเด็น 
controversial ในวงการกฎหมาย
ในชั้นเรียน  
 

การ discuss ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการให้
เหตุผลประกอบ จุดยืนของ
ตนเองในการเขียนเล่ม 

ELO2. กล้าแสดงออกและมี
ความคิดริเริ่มในการแสดง
ประเด็นใหม่ๆ ในการท างาน
หรือแก้ไขสถานการณ์ 

ยกประเด็นปัญหาทางกฎหมายใน
ภาคตะวันออกให้นิสิตร่วมกัน
อภิปรายและช่วยกันแก้ปัญหา 

การ discuss ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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 Teaching and Learning Activities 
ELO3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน 
ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 

การน าเสนองานกลุ่ม  
การอภิปรายในชั้นเรียน 

น าเสนอ ให้เหตุผลและป้องกัน
งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ด้วย
วาจา 
 

ELO4. สามารถเรียนรู้และรู้จัก
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล 
และน าเสนอผลงาน 

-ท างานกลุ่ม ค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ือประกอบการศึกษารายวิชา
ก าหนดให้นิสิตสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลเฉพาะทาง
กฎหมาย เช่น ฐานข้อมูล 
Westlaw 
ก าหนดให้นิสิตน าเสนอข้อมูลที่
ค้นคว้ามาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ 

การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการจัดท า
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ การ
น าเสนองานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ 

Subject specific learning 
outcomes 

  

ELO5. ใช้และตีความกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายและเป็นธรรม 

การอภิปรายในชั้นเรียน 
จัดท ารายงานในหัวข้อที่ต้องมีการ
ใช้การตีความกฎหมาย 
การเขียนตอบข้อสอบ 

การตีความกฎหมายเพื่อให้
เหตุผลสนับสนุนจุดยืนของ
ตนเองในประเด็นต่างๆในงาน
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

ELO6. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ
และสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆ
ในการแก้ไขปัญหา 

ยกประเด็นปัญหาทางกฎหมายใน
ภาคตะวันออกให้นิสิตร่วมกัน
อภิปรายและช่วยกันแก้ปัญหา 

การค้นหาค าถาม/ปัญหา
งานวิจัย การตั้งสมมติฐาน
งานวิจัย  

ELO7. สามารถท างานวิจัย
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการ
หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ทางนิติศาสตร์ได้ 

- จัดท างานนิพนธ์/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 
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  

c. Final/exit test before graduation 
การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  

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 ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve 
diagnostic, formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
วินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ 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 พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

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

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

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 และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น 
และได้น าไปทดลองใช้  

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 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 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 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 ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

 3 

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

 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
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ผลการด าเนินงาน   
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 หรือมีประสบการณ์ท างาน 2 ปี
ขึ้นไปเท่านั้น หลักสูตร 2559 

- รับเข้าในภาคการศึกษาต้นของแต่ละปีการศึกษาเท่านั้น 
- จ านวนรับตามที่ก าหนดไว้ในเล่มมคอ.2. 

เกณฑ์การคัดเลือก 
- ผ่านการสอบข้อเขียน (มีความรู้พ้ืนฐานด้านองค์ความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่เพียงพอ 

สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านกฎหมายในเบื้องต้นได้)  
-  และผ่านการสอบสัมภาษณ์ (มีทัศนคติทีส่อดคล้องกับการเป็นนักกฎหมายที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการศึกษา มีเป้าหมายในการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง) 
 
การประเมินระหว่างการเรียน 
ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับการประเมินผล (5.1) 

 
 Teaching and Learning 

Activities 
Assessments 

Generic learning outcomes 
ELO1. เคารพสิทธิ รับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  แก้ไข
สถานการณ์ความขัดแย้งด้วย
ความเป็นกลาง ปราศจากอคติ 

การอภิปรายประเด็น 
controversial ในวงการ
กฎหมายในชั้นเรียน  
การ discuss ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการให้
เหตุผลประกอบ จุดยืนของ
ตนเองในการเขียนเล่ม 
 

- ประเมินจากการให้เหตุผล
ประกอบรายงานที่นิสิตได้จัดท า 
- การสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน 

ELO2. กล้าแสดงออกและมี
ความคิดริเริ่มในการแสดง
ประเด็นใหม่ๆ ในการท างาน

ยกประเด็นปัญหาทางกฎหมาย
ในภาคตะวันออกให้นิสิตร่วมกัน
อภิปรายและช่วยกันแก้ปัญหา 

- การสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในการท างาน 
อภิปรายกลุ่ม น าเสนองาน

                                                 
6 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 Teaching and Learning 
Activities 

Assessments 

หรือแก้ไขสถานการณ์ การ discuss ประเด็นต่างๆกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ร่วมกันในชั้นเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนิสิตในการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ELO3. ใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน 
ในการสื่อสารเชิงวิชาการได้ 

การน าเสนองานกลุ่ม  
การอภิปรายในชั้นเรียน 
น าเสนอ ให้เหตุผลและป้องกัน
งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ด้วยวาจา 
 

- ประเมินจากการอภิปราย 
แสดงความคิดเห็น หรือการตอบ
ข้อสอบ 
- ประเมินจากรายงาน ผลงาน
ทางวิชาการท่ีนิสิตได้จัดท าขึ้น 
 

ELO4. สามารถเรียนรู้และรู้จัก
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการ
ค้นคว้ารวบรวม จัดการข้อมูล 
และน าเสนอผลงาน 

-ท างานกลุ่ม ค้นคว้าด้วยตนเอง
เพ่ือประกอบการศึกษารายวิชา
ก าหนดให้นิสิตสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลเฉพาะ
ทางกฎหมาย เช่น ฐานข้อมูล 
Westlaw 
ก าหนดให้นิสิตน าเสนอข้อมูลที่
ค้นคว้ามาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ 
การค้นคว้าข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการจัดท าวิทยานิพนธ์/
งานนิพนธ์ การน าเสนองาน
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

- ประเมินจากรายงาน ผลงาน
ทางวิชาการท่ีนิสิตได้จัดท าขึ้น 
 

Subject specific learning 
outcomes 

  

ELO5. ใช้และตีความกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายและเป็นธรรม 

การอภิปรายในชั้นเรียน 
จัดท ารายงานในหัวข้อที่ต้องมี
การใช้การตีความกฎหมาย 
 
การตีความกฎหมายเพื่อให้
เหตุผลสนับสนุนจุดยืนของ
ตนเองในประเด็นต่างๆในงาน
นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ 

- ประเมินจากรายงาน ผลงานที่
นิสิตได้จัดท า การเขียนตอบ
ข้อสอบ 
- การสังเกตพฤติกรรมในชั้น
เรียน 

ELO6. สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ

ยกประเด็นปัญหาทางกฎหมาย
ในภาคตะวันออกให้นิสิตร่วมกัน

- การทดสอบย่อยและการสอบ
ปลายภาค 
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 Teaching and Learning 
Activities 

Assessments 

และสามารถประยุกต์ศาสตร์
ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆ
ในการแก้ไขปัญหา 

อภิปรายและช่วยกันแก้ปัญหา 
การค้นหาค าถาม/ปัญหางานวิจัย 
การตั้งสมมติฐานงานวิจัย 

- ผลการอภิปราย แสดงความ
คิดเห็น 
- ประเมินจากรายงานการวิจัยที่
นิสิตได้จัดท าขึ้น 
 

ELO7. สามารถท างานวิจัย
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปทางวิชาการ
หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
ทางนิติศาสตร์ได้ 

จัดท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ - ประเมินจากรายงานการวิจัยที่
นิสิตได้จัดท าขึ้น 
 

 
การประเมินเพื่อส าเร็จการศึกษา 

1) การจัดท างานนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ (5.3) 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ เป็นไปตามประกาศและ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนของหลักสูตรล ได้จัดให้มี 
- ระบบตรวจสอบความซ้ าซ้อน/การลักลอกผลงานด้วยระบบอักขราวิสุทธิ์ทั้งก่อนอนุมัติสอบ

ปากเปล่าและก่อนส่งเล่มจบ 
- ระบบการรายงานความก้าวหน้า (progress report) เพ่ือติดตามสถานะการจัดท างาน

นิพนธ์/วิทยานิพนธ์ของนิสิตทุกคนในหลักสูตรในภาพรวม 
  



 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร หน้า 57 

กระบวนการก ากับดูแลนิสิตในการจัดท าวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรฯ  
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อธิบาย flowchart 

ขั้นตอนที่ 1  นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยที่นิสิตสนใจ 
และเสนอหัวข้อให้ประธานหลักสตูรพิจารณาก่อน 
ขั้นตอนที่ 2  ประธานหลักสตูรพจิารณาว่าหัวข้อ
วิทยานิพนธอ์ยู่ในขอบเขตของกลุ่มวิชาที่นิสิตศึกษา
หรือไม่ หาก พบว่าหัวข้อจดัท างานวิจัยไมต่รงตาม
กลุ่มวิชาให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจยัใหม่อีกครั้ง หาก
หัวข้อวิจัยตรงตามกลุ่มวิชา ไปขั้นตอนท่ี3 
ขั้นตอนที่ 3 ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา และเสนอต่อ หัวหน้าภาควิชาและคณบดี
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา ถ้า
หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่อนุมัติการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ประธานหลักสตูรท าการ
แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาใหม่อีกครัง้  
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดี
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ไป ประธานหลักสูตรรวบรวมข้อมูล
อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธบ์ันทึกลง
ฐานข้อมูลของหลักสตูร และอาจารย์ที่ปรึกษาเริ่มให้
ค าปรึกษานิสติในการจดัท างานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 5  นิสิตส่ง Progress  report (รายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย) ให้ประธานหลักสูตรทุก 
30 วัน ประธานหลักสตูรตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และความกา้วหน้าของงานวิจัย หากพบปัญหาในการ
จัดท าวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสตูรน าปัญหาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาใหแ้ก่นิสิต และ
ตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจาก 
Progress  report ครั้งต่อไปใหมอ่ีกครั้ง 
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อนิสิตจดัท าวิทยานิพนธ์มีความ
คืบหน้าอย่างน้อย 3 บทแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประธานหลักสตูรพิจารณา
ว่างานวิจัยเป็นการลักลอกผลงาน 
(Plagiarism)หรือไม ่
 ถ้าประธานหลักสตูรพิจารณาว่างานวิจัยมี
ปัญหา plagiarism ให้นิสิตเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์
ใหม่อีกครั้ง (ข้ันตอนท่ี1) 
 ถ้าประธานหลักสตูรไม่พบปัญหา 
plagiarism ให้คณะกรรมการหลกัสูตรเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงงานวิทยานิพนธ์จ านวน 
3 คน ต่อไป  

ขั้นตอนที่ 7 หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้า
โครงงานวิจัยถ้าไม่อนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบเค้าโครงงานวิจัย ให้คณะกรรมการหลักสูตร
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงชุดใหม่อีก
ครั้ง 
ขั้นตอนที่ 8 หากหัวหน้าภาควิชาและคณบดีอนุมตัิ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเคา้โครงงานวิจัย ให้
นิสิตขึ้นสอบเค้าโครง 
ขั้นตอนที่ 9 หากคณะกรรมการสอบเค้าโครง
พิจารณาอนุมัติงานวิจัย นิสติจัดท าวิทยานิพนธ์ต่อไป
ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ที่ปรกึษา ประธาน
หลักสตูร หัวหน้าภาควิชา และคณบดี รับทราบผล
การสอบ ประธานหลักสูตรเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
ของหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 10 หลังจากสอบเค้าโครงผ่านแล้ว นสิิต
ยื่นพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย และเมื่อด าเนินการ
เสร็จสมบรูณแ์ล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอต่อประธาน
หลักสตูรให้ข้ึนสอบปากเปลา่ได ้
ขั้นตอนที่ 11 ประธานหลักสูตรตรวจสอบงานวิจัยว่า
มีปัญหา plagiarism หรือไม่อีกครั้ง หากตรวจพบให้
นิสิตกลับไปแกไ้ขงาน และให้อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอ
ให้ข้ึนสอบปากเปลา่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง หากตรวจไม่พบ
ให้คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบปากเปลา่วิทยานิพนธ์จ านวน 4 
คน และเสนอให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัต ิ
ขั้นตอนที่ 12  ให้หัวหน้าภาควิชาหรือคณบดี
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปาก
เปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
นิสิตขึ้นสอบปากเปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
คณะกรรมการหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าชุดใหม ่
ขั้นตอนที่ 13  เมื่อนิสติได้รับการเสนอให้สอบปาก
เปล่า ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
พิจารณาว่างานวิจยัผ่านตามเกณฑ์หรือไม่  
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ถ้าคณะกรรมการสอบปากเปลา่พิจารณาว่าการสอบ
ปากเปล่าในงานวิจัยนั้นผ่านตามเกณฑ์ (S) หรือ ยัง
ไม่สมบูรณ์ (I) นิสิตแก้เล่มตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบ ภายในก าหนดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  (30 วัน และ 90 วัน
ตามล าดับ) 
หากไมผ่่าน (U) นิสิตกลับไปจัดท าวิทยานิพนธ์
เพิ่มเตมิและให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้ขึ้นสอบ
ปากเปล่าใหม่อีกครั้ง 
ประธานหลักสตูร คณะกรรมการหลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชาและคณบดีรับทราบผลการสอบปากเปล่า
ประธานหลักสตูรน าข้อมลูเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 15 อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเล่ม
วิทยานิพนธว์่าได้แก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบปากเปลา่แล้วหรือไม่ หาก
เห็นสมควรให้อนุมัตสิ่งเลม่วิทยานพินธ์แล้ว ให้
ประธานหลักสตูรตรวจสอบงานวทิยานิพนธ์ดังกล่าว
ว่ามีปัญหา Plagiarism หรือไม ่ซ้ าอีกครั้ง 
หากประธานหลักสตูรตรวจสอบไม่พบ Plagiarism 
นิสิตส่งเล่มสมบรูณเ์พื่อตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  
ขั้นตอนที่ 16 นิสิตตีพิมพ์บทความวิจัยโดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นก ากับดูแลการตีพิมพ์บทความ
ของนิสิตด้วย เมื่อบทความของนิสติไดร้ับการตีพิมพ์ 
จะเข้าสู่กระบวนการอนุมัติการจบการศึกษาต่อไป 
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กระบวนการดูแลนิสิตในการจัดท างานนิพนธ์ 
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อธิบาย flowchart 
ขั้นตอนที่1 ให้นิสติเสนอหัวข้องานวิจัยท่ีนิสิตสนใจ 
และน าเสนอหัวข้องานวิจัยให้ประธานหลักสตูร
พิจารณาก่อน 
ขั้นตอนที่2 ประธานหลักสูตรพิจารณาว่าหัวข้องาน
นิพนธ์อยู่ในขอบเขตของกลุ่มวิชาที่นิสิตศึกษาหรือไม่ 
หาก พบว่าหัวข้อจัดท างานวิจัยไมต่รงตามกลุ่มวิชา
ให้นิสิตเสนอหัวข้องานวิจัยใหม่อีกครั้ง หากหัวข้อ
วิจัยตรงตามกลุม่วิชา ไปขั้นตอนที3่พิจารณาอีกครั้ง  
ขั้นตอนที่ 3 ประธานแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการในการจัดท างานนิพนธ์และเสนอต่อหัวหน้า
ภาควิชาและคณบดีให้อนุมัต ิ ถ้าหัวหน้าภาควิชา
หรือคณบดีไม่อนุมัติ ให้ประธานหลักสูตรแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในการจดัท างานนิพนธ์และ
เสนอต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดีให้อนุมัติอีกครั้ง 
ขั้นตอนท่ี 4 เมื่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์แล้ว 
ประธานหลักสตูรรวบรวมข้อมลูอาจารย์ที่ปรึกษา
และหัวข้องานนิพนธ์บันทึกลงฐานข้อมูลของ
หลักสตูร และอาจารย์ที่ปรึกษาเริม่ให้ค าปรึกษานสิิต
ในการจัดท างานวิจัย 
ขั้นตอนที่ 5 นิสิตส่ง Progress  report (รายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัย) ให้ประธานหลักสูตรทุก 
30 วัน ประธานหลักสตูรตรวจสอบความเคลื่อนไหว
และความกา้วหน้าของงานวิจัย หากพบปัญหาในการ
จัดท างานนิพนธ์ ประธานหลักสูตรน าปัญหาเข้า
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาใหแ้ก่นิสิต และ
ตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาจาก 
Progress  report ครั้งต่อไปใหมอ่ีกครั้ง 
ขั้นตอนที่ 6 นิสิตจัดท างานนิพนธต์ามหัวข้อท่ีไดร้ับ
การอนุมัติภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ได้รับแต่งตั้ง เมื่อนิสติจัดท าเลม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 
อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอสอบปากเปล่างานนิพนธ ์
ประธานหลักสตูรพิจารณาว่างานวิจัยเป็นการลักลอก
ผลงาน (Plagiarism) หรือไม ่
 ถ้าประธานหลักสตูรพิจารณาว่างานวิจัยมี
ปัญหา plagiarism ให้นิสิตเสนอหัวข้องานนิพนธ์
ใหม่อีกครั้ง  

 ถ้าประธานหลักสตูรไม่พบปัญหา 
plagiarism ให้คณะกรรมการหลกัสูตรเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบปากเปลา่งานนิพนธ์จ านวน 3 คน 
ต่อหัวหน้าภาควิชาและคณบดี ต่อไป 
ขั้นตอนที่ 7 หัวหน้าภาควิชาและคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
นิสิตขึ้นสอบปากเปล่า 
 ถ้าหัวหน้าภาควิชาหรือคณบดีพิจารณาไม่
อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าให้
คณะกรรมการหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าชุดใหม ่
ขั้นตอนที่ 8 เมื่อนิสติได้รับการเสนอให้สอบปาก
เปล่า ให้คณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์
พิจารณาว่างานวิจยัผ่านตามเกณฑ์หรือไม่  
ถ้าคณะกรรมการสอบปากเปลา่พิจารณาว่าการสอบ
ปากเปล่าในงานนิพนธน์ั้นผ่านตามเกณฑ์ (S) หรือ 
ยังไม่สมบูรณ์ (I) นิสิตแก้เล่มตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบ ภายในก าหนดระยะเวลาที่
มหาวิทยาลยัก าหนด  (30 วัน และ 90 วัน
ตามล าดับ) 
หากไมผ่่านตามเกณฑ์ (U) นิสิตกลับไปจดัท างาน
นิพนธ์เพ่ิมเติมและให้อาจารย์ที่ปรกึษาเสนอให้ข้ึน
สอบปากเปล่าใหม่อีกครั้ง 
ประธานหลักสตูร คณะกรรมการหลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชาและคณบดีรับทราบผลการสอบปากเปล่า
ประธานหลักสตูรน าข้อมลูเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 9 อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเลม่งาน
นิพนธ์ว่าได้รับการแก้ไขตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสอบปากเปลา่แล้วหรือไม่ หาก
เห็นสมควรให้อนุมัตสิ่งเลม่งานนิพนธแ์ล้ว ให้
ประธานหลักสตูรตรวจสอบงานนพินธ์ดังกล่าวว่ามี
ปัญหา Plagiarism หรือไม ่ซ้ าอีกครั้ง หากประธาน
หลักสตูรตรวจสอบไม่พบ Plagiarism นิสิตส่งเล่ม
สมบูรณ์เพื่อตรวจรูปแบบงานนิพนธ์ และเข้าสู่
กระบวนการอนุมตัิการจบการศึกษาต่อไป 
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นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรล จัดท า Rubric Score (5.3) ส าหรับการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการจัดท างานนิพนธ์ขึ้นมาใช้ในหลักสูตรลเป็นการเฉพาะ โดยค านึงถึง
ลักษณะเฉพาะของงานวิจัยทางนิติศาสตร์  

เพ่ือให้การประเมินครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในเล่มหลักสูตร ขอให้แบ่งการ
ประเมินเป็นสองส่วน ได้แก่  

(1) แบบการประเมิน Research Competence (ความสามารถในการจัดท างานนิพนธ์) 
ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา แบ่งเป็น 5 ประเด็น ช่วงคะแนน 0-3 อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้
คะแนน และอนุมัติให้ข้ึนสอบปากเปล่าเมื่อนิสิตได้คะแนน 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) 

 
หัวข้อประเมิน ELOs  

1. ความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ  
2. การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ   
3. ความคิดริเริ่มในการน าเสนอประเด็นใหม่ในการเสนอหัวข้อวิจัย  ค าถาม
งานวิจัย สมมติฐานงานวิจัยและ/หรือแนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาทาง
กฎหมาย  

ELO2 

4. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น าเสนองานเขียน และจัดท าบรรณานุกรม  ELO4 
5. ทักษะ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบงานนิพนธ์  

ELO4 

1. การใช้ข้อมูลและการอ้างอิงที่มาของข้อมูล   
2. มีความรู้ ในหัวข้อที่ศึกษา  ทั้งในแนวกว้างและเชิงลึก ของสาขาวิชาที่ศึกษา ELO6 
3. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ประยุกต์ใช้
ศาสตร์ทางด้านกฎหมายในแขนงต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหา  

ELO5 
ELO6  
ELO7 

4. การศึกษาพิจารณาแนวคิดของนักกฎหมายส านักต่างๆอย่างรอบด้าน  ELO1 
5. ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ELO3 

 
 

2) การสอบประมวลความรู้ 
ส าหรับ การวัดผลELOS ในด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา เป็นหลัก 
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การเผยแพร่และการรับรู้ช่วงเวลากฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ (5.2) 
งานบัณฑิตศึกษาแจก Course syllabus ซึ่งระบุช่วงเวลา และเกณฑ์การประเมินที่ใช้ ให้กับ

นิสิตในคาบแรกของทุกรายวิชา 
แจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานนิพนธ์ (rubric score) บนเวปไซต์ของหลักสูตรล 
 

การแจ้งผลกลับในเวลาที่ผู้เรียนยังแก้ไขปรับปรุงตนเองได้ (5.4) 
ส าหรับรายวิชางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ อ.ที่ปรึกษา จะตรวจสอบคุณภาพงานและให้ 

feedback ตลอดเวลา  นอกจากนี้ปธ.หลักสูตรรับทราบผ่านแบบรายงานความก้าวหน้าการจัดท า
วิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ ซึ่งนิสิตที่อยู่ระหว่างการจัดท าการวิจัยจะต้องด าเนินการส่งให้ประธาน
หลักสูตรอย่างน้อยทุกภาคการศึกษาประกอบการยื่นค าร้องขอรักษาสภาพ ประธานหลักสูตรพิจารณา
รายงานความก้าวหน้า หากพบว่านิสิตมีปัญหาอุปสรรค จะน าเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมคกก.ประจ า
หลักสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

ใน coursework อ.ผู้สอนประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการสังเกตจากการตอบค าถามหรือใช้การ
ทดสอบย่อยที่ไม่ได้มีการเก็บคะแนนเพ่ือสะท้อนผลการเรียนรู้ของนิสิตระหว่างการเรียนได้ 
 
กระบวนการร้องเรียนผลการประเมิน (Appeal Procedure) (5.5) 

Appeal & Complaint procedure บนเวปไซต์ของหลักสูตรล ด้วยการประยุกต์ใช้ google 
form ร่วมกับ add-on formMules เมื่อมีผู้ร้องเรียนผลการประเมินหรือร้องทุกข์จะมีการแจ้งเตือน
ทางอีเมลล์ไปยังปธ.หลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาลเพ่ือรับทราบและด าเนินการต่อไป และระบบ
จะแจ้ง case number และผลการด าเนินการเป็นระยะๆให้แก่นิสิตทางอีเมลล์ที่แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ 
และเม่ือการแก้ปัญหาเสร็จสิ้นระบบจะส่งแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการข้อร้องเรียนให้แก่
นิสิตโดยอัตโนมัติ หากนิสิตตอบแบบประเมินก็จะใช้เป็นข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพต่อไป 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
- แบบประเมินความสามารถในการจัดท างานนิพนธ์ หลักสุตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
- แบบประเมินผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
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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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่า
บุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน 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 และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

 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; 
การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
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การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, 

which includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐาน
ของระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และ
เป็นที่เข้าใจตรงกัน  

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

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

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 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

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

 
 

ผลการประเมินตนเอง  
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
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) 

 
  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

 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 และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 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) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

 3 

6.4  Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 
 สายวิชาการ 

 3 

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

 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
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 

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

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. อาจารย์ 3 3 6 1.17 4 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 3 3 6 1.17 4 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไป

นับรวม 
ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 
หน้า 30 วิธีที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ปีการศึกษา จ านวน
อาจารย์

ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์เข้า

ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด
ปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 N/A N/A N/A N/A  
2558 5 0 0 5  
2559 5 0 0 5  

 
ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่อ
อาจารย ์

2557 N/A N/A N/A 
2558 37.58 3.97 1/9.5 
2559 7.5 1.17 1/6.4 

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 
 

ปี 

หลักสู
ตร

ระดับ 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร /
นักวิจัยผู้ท า
ผลงานร่วม 

ผลงาน 

2557 โท สุจิตรา ใจเอ้ือ. สุจิตรา ใจเอ้ือ. (2557). การคืนลาภมิควรได้ที่เป็นเงิน. วารสารบท
บัณฑิตย์  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์. 70(1). 28-
39. 

2558 โท สุจิตรา ใจเอ้ือ. สุจิตรา  ใจเอื้อ. (2558). ความรับผิดต่อการสูญหายหรือเสียหาย
จากการจอดยานพาหนะในสถานที่จอดรถของเอกชน. วารสาร
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 34(2). 117-133. 

 โท ณัฐวัฒน์ 
กฤตยานวัช 

ณัฐวัฒน์  กฤตยานวัช (2558). หลักการอาเซียนวาดวยการไม
แทรกแซงกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค. ใน 
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติครั้งท่ี 15 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2558 เล่มที่ 3 
(หน้า 221-234). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา. 

2559 โท สุจิตรา ใจเอ้ือ สุจิตรา  ใจเอื้อ. (2559). การตกไปแห่งรากฐานของนิติกรรม. 
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วารสารธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 35(1).   
130-142. 

 โท สุจิตรา ใจเอ้ือ Sawangpaew, K., Jai-ue, S. (2016). Research Article on 
Anti the Piracy on the International Law of the 
Sea. Journal of Politics Administration and Law, 
8(1), 507-538. 

 
 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ
อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557  1   1 0.2 
2558 1 1   2 0.4 
2559  2   2 0.4 

 
 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ หัวข้อการอบรม หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วันที่ ระยะเวลา
การอบรม 

(วัน/
ชั่วโมง) 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

ณ ฐวัฒน์ 
กฤตยาน
วัช 
 

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และสันติภาพและความขัดแย้ง
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้ง
ที่ 4  
 

 วันที่ 10-12 
ตุลาคม 2559  
ณ โรงแรมเดอะ 
สุโกศล กทม. 

3 วัน ได้ทบทวน 
แลกเปลี่ยน 
อภิปราย และ
การหาทางออก
ร่วมกัน การทวง
คืนพ้ืนที่ในการ
สื่อสารทาง
โซเชียลมีเดีย 
การปกป้องสิทธิ
ของประชาชน 
และการปกป้อง
สิทธิของ
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ประชาชนที่ถูก
กระทบจากการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
พร้อมทั้งแสวงหา
แนวทางให้สิทธิ
มนุษยชนและ
สันติภาพได้รับ
การรับรอง 

     

ประลอง 
ศิริภูล 
 

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

28-30 มิ.ย. 
2560 

3 วัน การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

โครงการให้ความรู้ เรื่อง 
Outcome - Based 
Education (OBE) and AUN – 
QA 

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ม.
บูรพา 

23-24 พ.ค. 
2560 

2 วัน การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
หลักสูตร/ การ
ออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรล
ตามแนวทาง 
AUN-QA 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่ ร่วมกับ 
IUCN Academy 
of 
Environmental 
Law และธนาคาร
เพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย 

ระหว่างวันที่ 
19 – 23 
มิถุนายน พ.ศ. 
2560 

5 วัน เทคนิคการสอน 

สุจิตรา 
ใจเอ้ือ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
การสืบค้นฐานข้อมูล Scopus 
 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 
 

28 ก.ย.2559 
 

3 ชั่วโมง 
 

การค้นคว้าข้อมูล 
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อรรัมภา 
ไวยมุกข์ 
 

Microsoft: DAT205x 
Introduction to Data 
Analysis using Excel 

www.edx.org/Micros
oft 

25/12/2559, 
31/12/2559, 
15/1/2560 

12 ชั่วโมง Data literacy 
การบริหาร
จัดการข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตร
ล การน าเสนอ
ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรล 

ศึกษาดูงานและสัมมนาด้านแผน
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร
และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ม.
บูรพา 

6-8 ม.ค. 2560 3 วัน การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
หลักสูตร 

โครงการให้ความรู้ เรื่อง 
Outcome - Based 
Education (OBE) and AUN – 
QA 

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ม.
บูรพา 

23-24 พ.ค. 
2560 

2 วัน การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
หลักสูตร/ การ
ออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรล
ตามแนวทาง 
AUN-QA 

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 

28-30 มิ.ย. 
2560 

3 วัน การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “สร้างงานน าเสนอให้
น่าสนใจด้วย Office Mix & 
SNIP” 

ส านัก
คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

13 กรกฎาคม 
2560 

6 ชั่วโมง  ้เทคนิคการสอน 

เอกพล 
ทรงประ
โคน 
 

การสัมมนาโครงการ 
“workshop AD/SG เคลื่อนที่สู่
ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาการ
ค้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน” 

กองปกป้องและ
ตอบโต้ทางการค้า 
กรมการค้า
ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

4 ส.ค. 2560 1 วัน เทคนิคการสอน 

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนา
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ภาควิชา
นิติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และ

28-30 มิ.ย. 
2560 

3 วัน การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

http://www.edx.org/Microsoft
http://www.edx.org/Microsoft
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นิติศาสตร์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียน
การสอนกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหม่ ร่วมกับ 
IUCN Academy 
of 
Environmental 
Law และธนาคาร
เพ่ือการพัฒนา
แห่งเอเชีย 

ระหว่างวันที่ 
19 – 23 
มิถุนายน พ.ศ. 
2560 

5 วัน เทคนิคการสอน 

โครงการให้ความรู้ เรื่อง 
Outcome - Based 
Education (OBE) and AUN – 
QA 

คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ม.
บูรพา 

23-24 พ.ค. 
2560 

2 วัน การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
หลักสูตร/ การ
ออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรล
ตามแนวทาง 
AUN-QA 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2559 
หลักสูตร ......นิติศาสตรมหาบัณฑิต............................ สาขาวิชา.........-...................................................................... 

คณะ ..................รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์............................. มหาวิทยาลัยบรูพา 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

 สุจิตรา ใจเอื้อ    การตกไป
แห่งรากฐาน
ของนิติกรรม 

       วารสาร
ธรรมศาสตร์ 

ฉบับที่ 1 
2559 

            

 สุจิตรา ใจเอื้อ    Anti the 
Piracy on 
the 
Internation
al Law of 
the Sea.  

       วารสาร
การเมือง 
การบริหาร
และ
กฏหมาย 

ฉบับที่ 1(
มกราคม-
เมษายน)
2559 

            

 ณัฐวัฒน์  
กฤตยานวัช 

   หลักนิติธรรม
สากลกับการ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

       วารสาร
การเมือง 
การบริหาร
และ
กฏหมาย 

ฉบับที่ 1(
มกราคม-
เมษายน)
2560 

            

 อรรัมภา ไวย
มุกข ์

   ปัญหาการ
คุ้มครอง
คู่สัญญาที่
อ่อนแอกว่า
ในกฎหมาย
ขัดกันไทย 

       วารสาร
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลั
ยนเรศวร 

มิถุนายน 
2560 
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ผลการด าเนินงาน   

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   
 

ความต้องการอัตราก าลังอาจารย์ของหลักสูตร (6.1, 6.2) 

 

ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์อัตราก าลังได้แก่ อัตราก าลังอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติสามารถควบคุมวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ได้ โดยต้องให้สอดคล้องกับจ านวนเปิดรับและส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตในหลักสูตร โดยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาก าหนดให้อาจารย์ 1 คน 
สามารถดูแลงานนิพนธ์ได้ไม่เกิน 15 เล่ม หรือวิทยานิพนธ์ไม่เกิน 5 เล่ม หากรับทั้งงานนิพนธ์และ
วิทยานิพนธ์ให้คิดสัดส่วนวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม เท่ากับงานนิพนธ์ 3 เล่ม 

  

                                                 
7 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 

คณะส ารวจและ
จัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรตาม
กระบวนการท่ี

ก าหนดไว ้

แผนพัฒนา
บุคลากร ปี 
2558-2562 

หลักสูตรวิเคราะห์ความ
ต้องการอาจารย์ที่ปรึกษา

ในช่วงปี 2560-2562 

ผลการ
วิเคราะห์ของ

หลักสูตร 

หารือกับภาควิชาลถึงแนว
ทางการแก้ไข/ป้องกัน
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ต่อไป 
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แผนอัตราก าลังอาจารย์คุณวุฒิป.เอกทางนิติศาสตร์ ระยะกลาง 3 ปี 2559-2562 (ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 

ปี
การศึกษา 

จ านวน อ.
วุฒิป.เอกที่
ปฏิบัติงาน 

จ านวนอ.ที่
สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ 
advisor ได ้

อยู่ระหว่างท า
ผลงานวิจัย 

อยู่ระหว่าง
ศึกษาต่อป.

เอกทาง
นิติศาสตร ์

นักเรียนทุน
สกอ. 

จ านวนกรอบ
อาจารย์ป.เอก

ว่าง 

2559 4 4 0 4 - 1 
2560/1 4 4 

 4 - 1 
2560/2 5 5  
2561 6 6 

 
3 - 1 

2562 8 8 
 

1 -  
 

วิเคราะห์ความต้องการอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตหลักสูตร 2553 ในปีการศึกษา 2560 -2561 

ปีการศึกษา นิสิต
คงเหลือ
ต้นปี

การศึกษา 

จ านวนนิสิต
ทีค่าดว่าจะ

ส าเร็จ
การศึกษา 

พ้น
สภาพ/

เลิกศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโดยเฉลี่ย/
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 

2560 90 40  8-10 เล่ม นิสิตที่สอบปากเปล่าผ่านแล้วอยู่
ระหว่างรอส่งจบ 2 คน 

2561 50 50  8-10 เล่ม  
 

การวางแผนรองรับปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ าที่สกอ.ก าหนด (6.1)  

ในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ประจ าเพ่ือรองรับจ านวนนิสิตได้ ในระหว่างที่อาจารย์ประจ าอยู่ใน
ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรลร่วมกับภาควิชามีนโยบายสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถ
พิเศษเข้ามารองรับเป็นการชั่วคราว โดยหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษท่ีหลักสูตร
ต้องการหลักสูตรลร่วมกับภาควิชาสรรหาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร
ต้องการ เพ่ือเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป 

การวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลสายวิชาการ (6.1) 

ในช่วงต้นปีการศึกษา 2559 หลักสูตรน าเสนอข้อมูลสรุปความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จัดท าไว้ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือน าเสนอในที่ประชุมภาควิชา  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรลจัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลโดยเพิ่ม
การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของตนเองในการปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยบูรพา 
ในด้าน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การปฏิบัติงานในหลักสูตรน.ม. และ อื่นๆ และให้น าเสนอ
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ความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆที่เร่งด่วนด้วยวิธีการต่างๆ หลักสูตรลรวบรวมข้อมูลสรุปเพื่อ
น าเสนอให้ภาควิชาเพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้น าไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ในปีการศึกษา 
2560 ต่อไป 

ระบบการสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (Recruitment) (6.3) 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข 

การก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ส าหรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต 
ในปีการศึกษา 
2559 เป็นต้นไป – 
เป็นไปตาม
คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/งาน
นิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 คุณวุฒิ
ปริญญาเอกทาง
นิติศาสตร์ และมี
ผลงานทางวิชาการ 
3 ชิ้นขึ้นไป โดย 1 
ในนั้นเป็นงานวิจัย 
หากจบการศึกษาป.
เอก ไม่เกิน 2 ปี มี
งานวิจัยอย่างน้อย 
1 ชิ้น (ประกาศ
เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์
มาตรฐานล พ.ศ. 
2558) 

- ก าหนดคุณสมบัติ
ด้านความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ
และคุณสมบัติ
ทั่วไปอ่ืนๆ 

 

การดึงดูด
บุคลากรที่มี
ศักยภาพสูง 
(Attracting 
talents 

- - ทุนสนับสนุนการ
วิจัย การผลิตผล
งานทางวิชาการ 
การตีพิมพ์บทความ
ในวารสาร

- อัตราเงินเดือน
แรกเข้า 
- ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารระดับ

- ระบบการรับสมัคร
ที่ผู้สมัครต้องเดินทาง
มายื่นใบสมัครด้วย
ตนเอง อาจท าให้เสีย
โอกาสในการรับ
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและ
แนวทางแก้ไข 

system) ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
- ทุนอบรม สัมมนา  
- สวัสดิการประกัน
สุขภาพ 
- กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 

นานาชาติ สมัครได้ 
- การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครและสิ่งจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ 
- การไม่สามารถน า
น าประสบการณ์การ
ท างานด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากงาน
สอนมาเทียบเพ่ือปรับ
ฐานอัตราเงินเดือน
เริ่มต้นได้มีผลต่อ
แรงจูงใจของบุคลากร
ในสายงานอื่นที่มี
ศักยภาพ มีคุณสมบัติ
ตรงตามความ
ต้องการ 

 



  

 

หน้า 79 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 
การบริหารสมรรถนะ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6.4 
 
 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว

ทางแก้ไข 

การวางแผน
การ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร 

ไม่มีส่วนร่วม
โดยตรง 

จัดท าข้อตกลง
การประเมินการ
ปฏิบัติงานร่วมกับ
อาจารย์ทุกต้น
ปีงบประมาณตาม

ก าหนดภาระงาน
ของคณาจารย์ 5 
ด้าน 

การก าหนดเป้าหมายระหว่าง
อาจารย์กับคณะลเท่านั้น 
หลักสูตรไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการ
ก าหนดเป้าหมายการ
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

(Performan
ce 
planning) 

ภาระงานของ
คณาจารย์ 5 ด้าน
ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และ
สัดส่วนการให้
น้ าหนักกับผลการ
ปฏิบัติการในแต่
ละด้าน 

 

ปฏิบัติงานของอ.ประจ า
หลักสูตรอาจไม่ได้ส่งเสริมให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ในลักษณะ
สนับสนุนการด าเนินงานใน
หลักสูตร /ภาควิชาและ
คณะลควรก าหนดระบบกลไก
ในการน าความต้องการและ
เป้าหมายของหลักสูตรเข้ามา
ประกอบการจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงานด้วย 

การติดตาม
ผลการ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร 
(Performan
ce 
monitoring 
and 
feedback) 

- - - ไม่มีระบบการประเมินการ
ปฏิบัติงานของตนเองของ
อาจารย์ระหว่าง
ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา
โดยเฉพาะ เพ่ือให้อาจารย์
สามารถประเมินได้ว่าก าลัง
อยู่ในขั้นตอนของการ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ได้
ตั้งไว้หรือไม่ ควรมีระบบ
สะท้อนปัญหาและการ
ช่วยเหลือให้อาจารย์สามารถ
กลับเข้ามาอยู่ใน track ได ้

การพัฒนาผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร
(Performan
ce 
developme
nt) 

- ส ารวจความ
ต้องการพัฒนา
ตนเอง การ
ประชุมวิชาการ 
อบรม สัมมนา ขอ
งอ.ประจ า
หลักสูตร ประเมิน
ความสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของหลักสูตรและ
รวบรวมให้
ภาควิชาล 

- ภาควิชาจัดท า 
action plan เพ่ือ
สนับสนุนการเข้า
รับการอบรม 
สัมมนา เพื่อ
พัฒนาตนเองขอ
งอ.ประจ าในภาค
ล 

- คณะลพิจารณา
อนุมัติงบประมาณ
ที่เก่ียวข้อง 
รวบรวมข้อมูล

- จัดโครงการอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพต่างๆ 
เช่น ด้านทักษะการ
สอน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

- สนับสนุนทุนการ
ตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับ
นานาชาติ 

- สนับสนุนทุนวิจัย 

- ยังไม่มีระบบก ากับดูแล การ
พัฒนาตนเองของอ.ประจ า
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและความต้องการ
ของหลักสูตร 

- ยังไม่มีระบบก ากับดูแล 
สนับสนุนให้งานวิจัยและแนว
ทางการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

- คณะลสนับสนุน
ทุนวิจัย การ
ผลิตผลงานทาง
วิชาการ การ
ตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับชาติ 
และระดับ
นานาชาติ 

- ประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

 - ปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ในภาควิชา
เกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะ
ของหลักสูตรทาง
นิติศาสตร์ 

จัดโครงการ
ปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ด้านทักษะการ
สอน 

 

การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของอ.ประจ า
หลักสูตร 
(Performan
ce 
appraisal) 

เก็บข้อมูลผลงาน
ทางวิชาการของอ.
ประจ าหลักสูตร 

ไม่มีส่วนร่วมใน
การประเมิน 

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงการ
ประเมิน 

พิจารณาขึ้น
เงินเดือน 

จัดท าระบบ
ประเมินผลการสอน
ของอาจารย์โดย
นิสิต ที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการสอนใน
ด้านต่างๆ เพื่อให้
อาจารย์สามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากนิสิต
ไปประเมินตนเอง
ด้านทักษะการสอน
ได้ 

- ไม่มีระบบประเมินผลการ
ท างานตามบทบาท
ภาระหน้าที่ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยประธาน
หลักสูตร/คกก.หลักสูตร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาจากผลงานทาง
วิชาการ ผลงานด้านการสอน 
การบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ และ ภาระงาน
บริหาร ซึ่งเป็นภาระหน้าที่
ของอาจารย์ประจ าทั่วๆไป 
แต่ยังไม่ได้ค านึงถึงบทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ในมุมมอง
ของการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารหลักสูตรร่วมด้วย
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การ
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

พิจารณาว่าผลงานทางวิชาที่
ท าข้ึนมีส่วนช่วยสนับสนุน
การเรียนการสอนในหลักสูตร
หรือไม่อย่างไร 

 

ข้อมูลสรุปจากแผนพัฒนารายบุคคล 

แผนระยะยาว 

 
2560 2561 2562 2563 2564 

แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก - 1 - - - 

แผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (ผ.ศ.)/
เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ (ร.ศ.) 

1 4 - - - 

แผนการเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร - - - - 
 

 
ผลการส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปลายปีการศึกษา 2559  
(แผนพัฒนาฯระยะสั้น) (6.5) 
 

(1) ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

 
 

(2) วิธีการพัฒนา 

การส่งไป
ฝึกอบรม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

2560 2561 2560 2561 

การศึกษาเน้นหนักในแต่ละสาขาความเชี่ยวชาญและความสนใจพิเศษ (กม.
ระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง กม.ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กม.
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ กม.อาญาระหว่างประเทศ)อย่างละเท่า ๆ กัน 

1  1  



  

 

หน้า 83 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

(1) ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

 
 

(2) วิธีการพัฒนา 

การส่งไป
ฝึกอบรม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

2560 2561 2560 2561 

การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยความยุติธรรมหลัง
สงครามสิ้นสุด (Jus Post Bellum)  

  1  

การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
มนุษยนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

  1  

การศึกษาสภาวะความกระจัดกระจายของกฎหมายระหว่างประเทศ 
(Fragmentation of International Law) 

  1  

ทักษะการใช้เทคโนโลยี 1    

ความรู้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  1  1  

ความรู้กฎหมายด้าน Logistic  1  1  

ทักษะการสอนแบบ active learning  2    

ทักษะภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการเรียนการ
สอน 

2 1 2 1 

ความรู้ – การจัดท า Webpage หรือ Blog ทางการศึกษา   1 1 

ความรู้ – การระงับข้อพิพาททางเลือก   1 1 

ทักษะ – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายไทยโดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายพาณิชย์  1  1 

ทักษะ- วิธวีิจัยแนวใหม่ เช่น การสัมภาษณ์บุคคลส าคัญ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัย 

 1  1 

ความรู้ - Microsoft word 1  1 1 

ความรู้ - Microsoft excel/Access 1 1 1 2 
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(1) ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและที่ต้องได้รับการ
พัฒนา 

 
 

(2) วิธีการพัฒนา 

การส่งไป
ฝึกอบรม 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

2560 2561 2560 2561 

ความรู้ – การจัดการเวปไซต์ 1  1  

ความรู้ - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย   1  

ความรู้ - การวิจัยเชิงปริมาณ  1  1 

 

การสร้างแรงจูงใจและอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (6.6) 

 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข 

เงินเดือน สวัสดิการ - จัดสวัสดิการด้าน
การประกัน
สุขภาพ กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

-ก าหนดอัตรา
เงินเดือนเริ่มต้นให้
สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆได้ 

- จัดสวัสดิการด้าน
อ่ืนๆ เช่น ค่าเล่า
เรียนบุตร ลลล 

 

การให้รางวัล ยก
ย่องชมเชย (6.6) 

- การพิจารณาข้ึน
เงินเดือนตามผล
การประเมินการ
ปฏิบัติ 

ให้รางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

ให้รางวัลการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ 
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข 

การมอบหมายงาน
อย่างเหมาะสมกับ
คุณสมบัติ 
ประสบการณ์และ
ความสามารถ 

- การมอบหมาย
ภาระงานสอนใน
รายวิชา/ภาระการ
ให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
งานนิพนธ์ให้
อาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรพิจารณา
จากความ
เชี่ยวชาญและ
ความสนใจของ
อาจารย์แต่ละคน
ประกอบด้วย 

- ส ารวจความพึง
พอใจของอ.ประจ า
หลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร 
ด้านการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 
(ปี 2559 ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ที่ 
4.06/5) 

 

- ในระดับคณะล 
มีการมอบหมาย
งานอย่างเป็น
ทางการด้วยการ
ตั้งเป็น
คณะท างาน 
คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ เช่น 
คกก.ประกัน
คุณภาพ คกก.
บริการวิชาการ 
คกก.วิเทศสัมพันธ์ 
ลลล เพ่ือให้
คณาจารย์ได้รับ
ทราบขอบเขต
ความรับผิดชอบ 
ของตนเองที่
นอกเหนือภาระ
งานด้านการสอน 
วิจัย และได้รับ
ค่าตอบแทน 

-  

ระบบการพัฒนา
ความก้าวหน้าทาง
สายงาน (career 
path) 

- สนับสนุนทุน
พัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาต่อ 

สนับสนุนทุนเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานทาง
วิชาการส าหรับ
การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ด้านการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
ความก้าวหน้าในสาย
งาน การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
พิจารณาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ข้อบังคับว่าด้วย
ภาระงานคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข 

ได้ครบถ้วน การ
ประเมินทักษะด้าน
การสอน การ
ประเมินผลงานวิจัย
และ/หรือผลงานทาง
วิชาการอ่ืนๆ 

บรรยากาศในการ
ท างาน 

- - จัดสถานที่
ปฏิบัติงาน จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ
ท างาน เก้าอ้ี ตู้
เก็บเอกสาร 
คอมพิวเตอร์ ปริ้น
เตอร์ ลลล 

สถานที่ท างานที่ที่
คณะลจัดไว้ให้มี
ความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานที่มี
ความส าคัญ
ไดม้ากยิ่งข้ึน (ตึก
คณะลใหม่) 

-  

การส่งเสริมสุขภาวะ
และ work-life 
balance ของ
อาจารย ์

- การท างาน
ร่วมกันผ่านเอกสาร
ออนไลน์ สามารถ
ท างานทางไกล 
(remote work) 
เพ่ิมความยืดหยุ่น
ในการท างาน ไม่
จ ากัดสถานที่และ
เวลา 

- ลดการเรียก
ประชุมโดยไม่
จ าเป็นด้วยการใช้
ระบบ
ติดต่อสื่อสาร 
ระดมสมองผ่าน 
ไลน์กลุ่มภาควิชาล 

- การตรวจสอบ
การลงเวลา
ปฏิบัติงานที่
ค่อนข้างยืดหยุ่น  

- ไม่ก าหนดเวลาเข้า-
ออกงานส าหรับ
คณาจารย์ที่ไม่ใช่
ผู้บริหาร 

- ก าหนดวันลา
พักผ่อน 10 วันต่อปี 
และสะสมได้ ไม่เกิน 
20 วัน (30 วัน 
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
10 ปี ขึ้นไป) และวัน
ลาป่วย ลากิจที่
เพียงพอ 

- ระบบงาน
เอกสาร
บางอย่างยังท า
ให้อาจารย์
เสียเวลา
ปฏิบัติงานโดย
ไม่จ าเป็น เช่น 
เอกสารการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการ
สอนเกินภาระ
งาน การ
เดินทางไป
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 หลักสูตร ภาควิชาฯ/คณะฯ มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ปัญหา
และแนว
ทางแก้ไข 

ปฏิบัติงาน 
ระบบการลา
พักผ่อน ลาป่วย 
ลากิจ ลลล 

- ภาระงานที่
มาก ไม่สามารถ
ใช้สิทธิ์ลา
พักผ่อนที่มีอยู่
ได้จริง 

 



  

 

หน้า 88 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 



  

 

หน้า 89 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

  2558 2559 
ส่วนที่1 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
1.การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง
อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

4.40 0.89 4.2 1.1 

2.การก าหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
ชัดเจน 

3.80 0.84 3.8 0.84 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

4.00 1.00 4.4 0.89 

4.การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับ
ความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 

3.80 1.30 3.8 1.3 

5.จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ใน
หลักสูตรมีความเหมาะสม 

3.60 0.89 4.2 0.84 

6.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผล
มาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

3.40 1.14 3.8 1.1 

7.อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ
หลักสูตรและค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

4.20 0.84 4.4 0.89 

8.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการและ/ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

3.60 0.89 4.2 1.1 

9.อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการและศึกษาต่อ 

3.60 1.67 3.8 1.3 

10.การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ทั้งในหลักสูตร และระหว่าง
หลักสูตร 

3.00 1.41 4 1 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 1 3.74 1.08 4.06 1.04 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

- ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เรื่อง อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลส าหรับการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ 

- แผนพัฒนารายบุคคลส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
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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. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย 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. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม 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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ 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  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
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) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 1 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

 1 

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

 1 

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

 1 

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 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  1 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
 
ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

1 1. ผศ.ว่าที่เรือตรี ดรเอก
วิทย์  
มณีธร 
2. น.ส.กุลญาดา เนื่อง
จ านงค์ 
3. น.ส. ปณิตา แฉ่งสงวน 
4. น.ส. ปนัดดา แฉ่ง
สงวน 
5. น.ส. สิริลักษณ์ รัตน์
วิทยากรณ์ 
6. นายดุสิต  รัฐศีล 
7. นายค านึง พลานนท์ 
8. นายธัช ขันธประสิทธิ์ 
9. นายนพดล เจาเบ 
10. นายรักพงษ์  แสง
สว่าง 
11. นายวิทยา โพธิพร 
12. นายวันชนะกรณ์ ภา
คะ 
13. นายอิทธิ เอี่ยม
ลักษณะชัย 
14. น.ส.ส ารวย  ทวีสุข 
15. นางนุชจรินทร์ วรรณ
พงษ์ 
16. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ
ธุรการ ครั้งที่ 4  
เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนเพื่อ 
การก้าวสู่ Thailand 4.0”  
วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2559  
ณ โรงแรมอิมพีเรียล จังหวัดเชียงใหม่ 

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
สายสนับนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
- เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหาร 
และธุรการให้มีความร่วมมือกัน
ระหว่าง 
หน่วยงานต่าง ๆ  

2 1. น.ส.มณีรัตน์ ข่าย
พิลาป 
2. น.ส.ปริยาภัทร กันกา 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ 
หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ  
วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2559  
ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จ.เชยีงใหม่ 

เจ้าหน้าที่การเงินมีแนวทางใน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงิน และให้ข้อมูลทาง
การเงิน  
งบการเงิน ที่มีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ 

3 น.ส.กุลญาดา เนื่อง โครงการพัฒนาผ็บริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนา
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

จ านงค์ สถาบันอุดมศึกษา  
หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน
กิจการนิสิต  
รุ่น 2  
วันที่ 6-9 และ 11-16 ธันวาคม 2559  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค และประเทศ
ไต้หวัน 

แนวคิด และสามารถวางแนว
ทางการบริหารงานกิจการนิสิต 
เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางการ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต สามารถวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา และประยุกต์
ความรู้และประสบการณ์มาปรับ
ใช้กับการบริหารงานกิจการนิสิต 

4 1. นายดุสิต รัฐศีล 
2. น.ส.ปนัดดา แฉ่ง
สงวน 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการ
ติดตามกิจกรรมหลักสูตรวิชา
วิทยาการทหารและหลักสูตรวิชา 
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ  
วันที่ 28 ธันวาคม 2559  
ณ กองบัญชาการสถาบันวิชาการการ
ป้องกันประเทศ 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
หลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร
และหลักสูตรวิชาการพัฒนา 
ความมั่นคงแห่งชาติ 

5 นายธัช ขันธประสิทธิ์ โครงการ 2017 IYF World Culture 
Camp  
Thailand with KMITL  
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง กทม. 

เป็นการแลกเปลี่ยนจิตใจและ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ัวโลก
ได้มาพบกัน ได้ความรู้ ได้เรียนรู้
เรื่องโลกของจิตใจควบคู่กันไป 
เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อ
กระแสสังคมและเปลี่ยนเป็นคน
ใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดและ
รับจิตใจคนอ่ืนได้ 

6 นายธัช ขันธประสิทธิ์ ประชุมรับฟังแนวทางการด าเนินงาน 
“หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ระดับ
พ้ืนที่ (Node)”  
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ 
สสส. กทม. 

เป็นการท าหน้าที่กระจายโอกาส
ให้ภาคี 
รายย่อยในพ้ืนที่ที่ได้รับการ
สนับสนุนค่อนข้างน้อยสามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนของ สสส. และ
ติดตามสนับสนุนและพัฒนาศุกย
ภาพภาคี 
รายย่อยให้สามารถด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7 นางสาวประภาศรี ถนอม
จิตร์ 

สัมมนาวิชาการ เรื่อง รุกหน้าเข้าสู่
ปฏิบัติการ พ.ร.บ.  
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน

ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน า
ความรู้ ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

พัสดุภาครัฐล  
วันที่ 2 - 3 มีนาคม 2560  
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอม
เทียน ชลบุรี 

ตลอดจนน าแนวคิดจาการ
สัมมนาไปปฏิบัติและปรับใช้สู่
ความส าเร็จในการบริหารงาน
ด้านพัสดุ และน ามาถ่ายทอด
หรือแนน าให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง  

8 นายธัช ขันธประสิทธิ์ สัมมนาจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  
ฉบับที่ 4 พื้นที่ภาคกลาง  
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2560  
ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผน
สิทธิมนุษยชน ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนและรับฟังความ
คิดเห็นร่างวาระแห่งชาติด้าน
สิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่ เพื่อ
น ามาต่อยอดเป็นแผน
ระดับประเทศต่อไป 

9 1. น.ส.สุทธาทิพย์ จับใจ
เหมาะ  
2. นายธีรวัฒน์ ฉันท
โสภณ 

สัมมนาศึกษาดูงาน เรื่อง การรักษา
ความปลอดภัยในระบบเครือข่ายของ 
ARUBA  
วันที่ 20 เมษายน 2560  
ณ โรงแรมพูลแมน กทม. 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย 
ในระบบเครือข่ายของ ARUBA 

10 1. นางอรพร สดใส 
2. นางสาวลักษณารีย์ สุริ
ศร 

อบรมสัมมนา ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน แนวทางสู่การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับ
คณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA ปี
การศึกษา 2559  
วันที่ 8 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
แนวทางสู่การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ ตาม
เกณฑ์ CUPT QA  
ปีการศึกษา 2559 

11 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
 
 
 
 

สัมมนากิจกรรมและประกันคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต  
ปีการศึกษา 2560  
วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2560  
ณ อาคารศูนย์กิจกรรม ม.บูรพา และ 
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ จ.ระยอง 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
หลักเกณฑ์การขอใช้รถ อาคาร
สถานที่ การใช้สนามกีฬา ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
การสร้างแรงบันดาลใจการท า
กิจกรรม การเขียนโครงการ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ ลลล 
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

12 1. นายสุพัชชัย โรจนศิริ
พงษ์ 
2. นางนุชจรินทร์ วรรณ
พงษ์ 

ประชุมสัมมนาเพ่ือทบทวนสาขาวิชา
ที่ขาดแคลน 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมเอเชีย กทม. 

ได้รับทราบสาขาวิชาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่
มีความจ าเป็นต่อการพัฒนา 
คุณภาพของมนุษย์ เช่น สาขา
ภาษาและวรรณกรรม 
ประวัติศาสตร์ ลลล และสาขาที่
จะน าไปสู่การพัฒนา เช่น สาขา
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย 
รัฐศาสตร์ ลลล  

13 นายธัช ขันธประสิทธิ์ สัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการ
ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์  
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2560  
ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กทม. 

ได้รับองค์ความรู้และศักยภาพ
ของภาคีเครือข่ายในการป้องกัน
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้าน
แรงงานต่างด้าวและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ มีเครือข่ายและหา
แนวทาง 
การป้องกันและแก้ไชปัญหาสิทธิ
มนุษยชนด้านแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ 
ในพ้ืนที่ 

14 นายธัช ขันธประสิทธิ์ โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16  
วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 

ได้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
สังคมศาสตร์  
เพ่ือรองรับสถานการณ์
ประชากรไทย  
และทิศทางการวิจัยด้าง
สังคมศาสตร์ใน 
กลุ่มประเทศอาเซียน 

15 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
 

อบรมบทบาทเชิงปฏิบัติการ 
“นักศึกษาในระบอบประชาธิปไตย
เพ่ือประชาชน”  
วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมวีเทรน กทม. 

ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา
จากหลากหลายสถาบันเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพและรัฐธรรมนูญ
ใหม่ 
ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
ประชาชน 

16 1. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 
2. นางอรพร สดใส 

ประชุมผู้ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา 
“BUU SUMMIT 2017” 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560  

รับทราบการวิพากษ์โครงร่าง
องค์กร หลักสูตรที่เด่นและการ
บริการวิชการที่มีผลกระทบสูง 
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
สินทรัพย์ และกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างการบริหารงาน และ
ข้อมูล 
เชิงเปรียบเทียบ 

17 1. รศ.ว่าที่เรือตรี ดร.เอก
วิทย์  
มณีธร 
2. อ.สมคิด เพชร
ประเสริฐ 
3. ผศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบาง
เตียว 
4. นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ 
5. น.ส.ธารทิพย์ ภวะ
วิภาต 
6. น.ส.ปณิตา แฉ่งสงวน 
7. น.ส.ปนัดดา แฉ่ง
สงวน 
8. น.ส.ปริยาภัทร กันกา 
9. นายจุลดนัย จงกลาง 
10. นายดุสิต รัฐศีล 
11. น.ส.สิรลิักษณ์  
รัตน์วิทยากรณ์ 
12. นายธัช ขันธประสิทธิ์ 
13. นายนพดล เจาเบ 
14. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
15. นายรักพงษ์ แสง
สว่าง 
16. นายสุพัชชัย โรจนศิริ
พงษ์ 
17. นายอิทธิ เอี่ยม
ลักษณะชัย 
18. นายวันชนะกรณ์ ภา

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปี 2560  
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560  
ณ Varee Diva Nana, Kaeng 
Krachan  
แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงการท างานและทบทวน
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้
สนับสนุนต่อพันธกิจของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือ
ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศให้
บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความสุขต่อการท างาน สร้าง
ค่านิยมการท างาน ความรัก
ความผูกพันต่อองค์การ 
เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างาน
ที่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วน
ร่วม ตลอดจนพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรใน 
การพัฒนาการให้บริการแบบจิต
สาธารณะ 
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทาง
วิชาการ/ดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

คะ 
19. นายวิทยา โพธิพร 

18 1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
2. นายธัช ขันธประสิทธิ์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร สร้างงานน าเสนอให้
น่าสนใจด้วย Office Mix & SNIP  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  
ณ ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน
เครื่องมือ  Office Mix & SNIP 
ในการสร้างงานน าเสนอให้
น่าสนใจด้วยวิดีโอ และยัง
สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือ
สร้างแบบส ารวจความคิดเห็น
หรือแบบทดสอบต่าง ๆ ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

19 ดร.เมทินา อิสริยานนท์ ประชุมวิพากษ์ ร่าง ยุทธศาสตร์การ
วิจัยรายประเด็น 
ด้านการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560  
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. 

ได้รับรู้ยุทธศาสตร์ล ที่สามารถ
แก้ปัญหาประเทศได้ตรงกับ
ความต้องการ รวมทั้งรับรู้
สถานการณ์สภาพปัญหาด้าน
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน และสามารถ
น าไปใช้ก าหนดกรอบการวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาและแก้ปัญหา
ประเทศได้ 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน   

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

 
ยังไม่มีการเก็บข้อมูลในระดับหลักสูตร 

                                                 
8 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (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. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 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. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ 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 สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

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

 3 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

 
8.2 The methods and criteria for the selection of 

students are determined and evaluated (2) 
 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

 3 

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

 3 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

 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 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ข้อมูลจากงานบัณฑิตศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2555 N/A 120 119 115 N/A 
2/2556 N/A 60 43 43 N/A 

1/2557 28 60 24 22 N/A 

1/2558 0 0 0 0 N/A 

1/2559 0 0 0 0 N/A 
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หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ข้อมูลจากงานบัณฑิตศึกษา)  

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
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 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท 
 

รหัสแรก
เข้า 

จ านว
นที่
ลงทะเ
บียน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) หน่วย = คน จ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาที่ 

คงเหลือ
ปัจจุบัน 

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   3 2 1 3 9 3 

54 (เข้า 
1/2554) 

95   0 9 37 6 5 6 0 0 0     10 4 0 6 20 12 

55 (เข้า 
1/2555) 

115   6 12 18 7 4 0 1         11 2 1 13 27 40 

56 (เข้า 
2/2556) 

43   0 0 2 3               3 7     10 28 

57 (เข้า 
1/2557) 

22   0 5 0                 10       10 7 

58 (ไม่รับ
นิสิต) 

0                                 0 0 

รวม 331                         37 15 2 22 76 90 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน   

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

                                                 
9 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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การด าเนินการในปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ปัญหาและแผนการ
ด าเนินการในปีการศึกษา 

2560 
การก าหนดและเผยแพร่เกณฑ์การรับนิสิตเข้าในหลักสูตร (8.1) 
เกณฑ์การรับเข้า  
- หลักสูตรล ปี 2553 รับนิสิตมีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ เกรดเฉลี่ย
สะสม 2.50 หรือมีประสบการณ์ท างาน 2 ปีขึ้นไป  
- หลักสูตรปรับปรุง 2559 ยกเลิกการก าหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ าที่ 2.50 
เนื่องจากความไม่เท่าเทียมระหว่างผู้จบปริญญาตรีนิติศาสตร์จากสถาบัน
ที่แตกต่างกัน และหลักสูตรลมีการสอบคัดเลือกอยู่แล้ว 
การเผยแพร่เกณฑ์การคัดเลือก 
- หน้าเวปไซต์ของคณะและหลักสูตรตลอดปีการศึกษา  

ยังไม่สามารถประเมินได้
เนื่องจากยังไม่ได้มีการบังคับใช้
นโยบายและเกณฑ์การรับเข้า
ใหม่ 

วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก (8.2) 
ประกอบไปด้วยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
1) การสอบข้อเขียน ใช้เพ่ือเป็นการทดสอบความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การศึกษาในหลักสูตรลโดยแบ่งออกสองส่วน ได้แก่  
1) การสอบข้อเขียน 
1.1) หมวดความรู้พิ้นฐานเกี่ยวกับนิติศาสตร์เพ่ือทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
ด้านองค์ความรู้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการด้านกฎหมาย  
1.2) หมวดความรู้เฉพาะด้านตามกลุ่มวิชาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา ได้แก่ 
การทดสอบความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมายอาญาส าหรับนิสิตที่ประสงค์เข้า
ศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา และด้าน
กฎหมายมหาชน ส าหรับนิสิตที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาขาวิชา
กฎหมายมหาชน เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีพ้ืนฐานความรู้ในสาขาวิชานั้นๆ
เพียงพอต่อการศึกษาต่อยอดองค์ความรู้เฉพาะทาง 
2) การสอบสัมภาษณ ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกผู้ที่สมัครมีทัศนคติที่ดี มี
ความมุ่งม่ันต่อการศึกษา มีเป้าหมายในการศึกษาต่อเพ่ือพัฒนาตนเอง
อย่างแท้จริง 

ในปีการศึกษา 2558 – 2560  
ไม่มีการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 
ในปีการศึกษา 2557 เปิดรับ
สมัครนิสิตส าหรับกลุ่มวิชา
กฎหมายอาญา มีผู้สมัคร 25 คน 
ผ่านการคัดเลือก 24 คน 
ลงทะเบียนเรียน 22 คน นิสิต
ปัจจุบันจ านวน 12 คน จบ
การศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 
2559 จ านวน 5 คน ใช้เวลา 2.5 
ปีการศึกษา คิดเป็น 42 % ของ
นิสิตในรุ่น 
 ซึ่งเป็นจ านวนที่มากกว่า
ค่าเฉลี่ยของนิสิตในหลักสูตรที่
สามารถจบการศึกษาได้ใน
ระยะเวลา 2.5 ปี (23.25%)  
 

ระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน (8.3) 
- แบบรายงานความก้าวหน้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ ส่ง
ให้ปธ.หลักสูตรทางอีเมลล์ทุก 30 วัน หรืออย่างน้อยก่อนเปิดภาค
การศึกษา โดยใช้เป็นเงื่อนไขการเซ็นต์อนุมัติการยื่นค าร้องขอรักษาสภาพ 
โดยนิสิตต้องแจ้งสถานะการจัดท างานวิจัย ข้อสรุปที่ได้รับจากการติดต่อ
หรือนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประวัติการเข้าพบ/ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
และสรุปค าแนะน าแนวทางการด าเนินการวิจัยต่อไป 
- ปธ.หลักสูตร สรุปสถานะความก้าวหน้าในการจัดท างานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ของนิสิตในหลักสูตร เข้าท่ีประชุมคกก.หลักสูตรล เพ่ือ
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การด าเนินการในปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ปัญหาและแผนการ
ด าเนินการในปีการศึกษา 

2560 
รับทราบสถานะความก้าวหน้าของนิสิตจากอ.ที่ปรึกษา 
 - ในแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าเปิดโอกาสให้นิสิตได้แจ้งปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์ /งานนิพนธ์  หรือปัญหาด้านอ่ืนๆในการ
เรียนได้อีกช่องทางหนึ่ง ปธ.หลักสูตร สรุปประเด็นปัญหาที่พบและน าเข้า
หารือในที่ประชุมคกก.หลักสูตรเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่อไป 
- จัดท าแบบส ารวจสถานะการจัดท าวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ (google 
form) ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 เพ่ือทราบว่ามีนิสิตท่านใดยังไม่มี
หัวข้อหรือยังไม่มีอ.ที่ปรึกษา เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไป 
 
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ (8.4) 
-  ส าหรับนิสิตรหัส 54 ซึ่งจะพ้นสภาพในปลายปีการศึกษา 2559: .ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ได้ให้งานบัณฑิตศึกษาท าหนังสือแจ้งระยะเวลา
การศึกษาและให้รีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยด่วน ส าหรับนิสิตที่ยังคง
รักษาสภาพหรือพ้นสภาพ(ไม่มาช าระเงิน) ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ทาง
หลักสูตรลได้ก าหนดอาจารย์ที่นิสิตจะเข้าไปขอค าปรึกษาในเรื่องการจัด
ท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ให้โดยอัตโนมัติ  
- ส าหรับนิสิตรหัส 55 -57 ที่ยังไม่มีหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร
ลก าหนดให้นิสิจเสนอหัวข้อวิจัยเข้าอีเมลล์ปธ.หลักสูตร โดยจะพิจารณา
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้โดยค านึงถึงความเชี่ยวชาญและภาระงานของที่
ปรึกษาท่ีมีอยู่แล้ว  
- เมื่อนิสิตจัดท าเล่มงานนิพนธ์ครบ 5 บท และคาดว่าจะสามารถสอบปาก
เปล่าได้ภายในภาคการศึกษานั้นๆ นิสิตกรอกเอกสารแต่งตั้งอ.ที่ปรึกษา 
- นิสิตส่วนใหญ่ในหลักสูตรลปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการจัดท าวิทยานิพนธ์/
งานนิพนธ์ จึงสามารถขอค าปรึกษาทางวิชาการได้จาก 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์ของตนเอง  
2) ปธ.หลักสูตรทางอีเมลล์ ไลน์ และ เข้าพบใน office hours ที่ประกาศ
ไว้ในหน้าเวปไซต์หลักสูตรล 
นอกจากนี้ในบางครั้งนิสิตเขียนขอค าปรึกษาผ่านแบบรายงาน
ความก้าวหน้าที่ส่งมาทางอีเมลล์ ปธ.หลักสูตรสามารถให้ค าปรึกษาโดย
การตอบอีเมลล์กลับได้ 
 
  

-  ถึงแม้จะก าหนดอ.ที่ปรึกษาให้
นิสิตรหัส 54 แล้ว ก็ยังไม่
สามารถผลักดันให้นิสิตรหัส 54 
ส าเร็จการศึกษาได้ สาเหตุ
เนื่องจากเป็นนิสิตตกค้างที่มี
ความกะตือรือร้นในการจัด
ท างานนิพนธ์ค่อนข้างน้อย ในปี
การศึกษา 2560 ควรต้อง
จัดระบบการก ากับดูแลการจัด
ท างานนิพนธ์ที่เข้มงวดมากขึ้น  
- ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามี 
office hours ที่ชัดเจน สัปดาห์
ละ 4 ชั่วโมง นิสิตสามารถ
ตรวจสอบตารางเวลาและนัด
หมายเพื่อเข้าพบได้สะดวกยิ่งขึ้น
ได้  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร (8.4) 
- หลักสูตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ มีการ
แนะน าเทคนิคการสืบค้นและใช้ข้อมูลสารสนเทศทางนิติศาสตร์ให้แก่นิสิต
ในหลักสูตร และท าความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัยทางนิติศาสตร์ และ

- น าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะและ feedback 
จากนิสิตและจากอาจารย์ที่
ปรึกษา มาปรับปรุงกิจกรรมที่
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การด าเนินการในปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ปัญหาและแผนการ
ด าเนินการในปีการศึกษา 

2560 
สร้างแรงบันดาลใจในการจัดท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
- สนับสนุนให้นิสิตที่เข้าอบรมทักษะการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัยที่จัดโดยส านักหอสมุด เช่น การสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์, การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วยโปรแกรมอักข
ราวิสุทธิ์ การจัดการบรรณานุกรมด้วย EndnoteX7 อบรมการใช้
ฐานข้อมูล Westlaw 

หลักสูตรจะจัดขึ้นในปีการศึกษา 
2560 

การบริการอ่ืนๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 
(8.4) 
- มีการแนะน าแหล่งคอร์สอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจบนเว็ปไซต์หลักสูตรล 
- มีการจัดท าตารางการอบรม สัมมนา การประชุมวิชาการที่เก่ียวข้องกับ
นิติศาสตร์ผ่าน google calendar เผยแพร่บนเวปไซต์ของหลักสูตรล 
 

 

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต (8.4) 
- คณะลให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต 
- คณะลให้ทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต ในปีการศึกษา 2559 
นิสิต 1 ท่าน (นภัสรา ฉัตรแก้วโพธิ์ทอง) ขอรับทุน 

 

การจัดบรรยากาศการเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย (8.5) 
- ปีการศึกษา 2559 คณะล มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ สถานที่นัด
พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพูดคุยปรึกษาทางวิชาการมีความเหมาะสมมาก
ขึ้น 
- นอกจากนี้ นิสิตและอาจารย์สามารถใช้สถานที่ที่ส านักหอสมุดจัด
บรรยากาศการเรียนรู้และวิจัยไว้อย่างดีได้ เช่น ห้องค้นคว้าวิจัยกลุ่ม ห้อง
ค้นคว้าวิจัยเฉพาะส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือห้องค้นคว้าวิจัย
ส าหรับอาจารย์เพื่อนัดพบ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตได้ 
- นิสิตแต่ละรุน่มีไลน์กลุ่มเพ่ือที่นิสิตจะสามารถให้ค าแนะน าด้านการเรียน 
และสร้างแรงบันดาลใจระหว่างกันและเป็นช่องทางปธ.หลักสูตรสามารถ
ติดต่อพูดคุยให้ค าแนะน า แจ้งข่าวสารแก่นิสิตในเรื่องต่างๆได้ 
- มีเวปไซต์ของหลักสูตรล เพ่ือรวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์การสอบงานนิพนธ์และ
กิจกรรมต่างๆของหลักสูตร 
- มีการจัดท าตารางการอบรม สัมมนา ทั้งโดยหน่วยงายภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติที่เก่ียวข้องกับ
นิติศาสตร์ผ่าน google calendar เผยแพร่บนเวปไซต์ของหลักสูตรล 

ยังไม่มีระบบประเมินความพึง
พอใจและส ารวจความต้องการ
ของนิสิตในด้านนี้ 
ในปีการศึกษา 2560 จึงควร 
จัดท าระบบประเมินความพึง
พอใจและส ารวจความต้องการ
ของนิสิตในด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
การวิจัย 
 
ในอนาคตอาจจัดท าระบบ track 
ความคืบหน้าในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ของนิสิต
แต่ละคน และเผยแพร่ให้นิสิต
ทุกคนในรุ่นได้ทราบ เพื่อเป็น
การสร้างแรงบันดาลใจ และ
บรรยากาศการแข่งขันกัน
ระหว่างนิสิตในรุ่น 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
-  หนังสือแจ้งระยะเวลาการศึกษานิสิตรหัส 54 
-  ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
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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 และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

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 เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
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  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ลลล) 

 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
9.2 The library and its resources are adequate and 

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

 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

 3 

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

 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 และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 
ผลการด าเนินงาน   

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

 
 

 
 1. อาคารเรียน ห้อง

ค้นคว้าวิจัย 
2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

                                                 
10 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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 1. อาคารเรียน ห้อง
ค้นคว้าวิจัย 

2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (รายละเอียด/หน่วยงานที่รับผิดชอบ) 

คณ
ะ 

- อาคารเรียน13 ห้อง ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศครบทุก
ห้อง และมีคอมพิวเตอร์ชนิด 
All-in-one โปรเจคเตอร์ 
ไมโครโฟน ไว้บริการทุกห้อง 
จ าแนกเป็น 
- ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์จ านวน 2 
ห้อง ความจุห้องละ 50 
คน มีคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการรวมจ านวน 
100 เครื่อง 

- ห้องบรรยายความจุ 45 
ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องบรรยายความจุ 48 
ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง  
- ห้องศาลจ าลองและห้อง
บรรยายความจุ 66 ที่นั่ง 
จ านวน 1 ห้อง  
- ห้องบรรยายความจุ 84 
ที่นั่ง จ านวน 6 ห้อง  
- ห้องบรรยายออดิ
ทอเรียมความจุ 180 ที่นั่ง 
จ านวน 1 ห้อง  
 

- ตึกเรียนใหมม่ีการออกแบบ
เพื่อรองรับบุคคลทีม่ีความ
ต้องการพิเศษ มีห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ ชั้นที่ 1 

- พ้ืนที่จอดรถยนต์ มีที่
ลาดส าหรับรถเข็นคน
พิการและผู้ป่วย 

- อาคารเรียนติดตั้ง
อุปกรณ์ดับเพลิงตาม
มาตรฐานกฎหมายว่าด้วย
อาคารสาธารณะและ
อาคารสูง   
- จัดโครงการอบรมป้องกัน
การเกิดอัคคภีัย 
- ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
ส ารอง และระบบประปา 
ตามมาตรฐานกฎหมายวา่
ด้วยอาคารสาธารณะและ
อาคารสูง 
- ศาลาส าหรับพื้นท่ีสูบบุหรี่ 
จ านวน 1 หลัง 

ดูแลระบบwifi อาคาร
เรียนของคณะล  
 

- ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ขนาดความจุ 80 ท่ีนั่ง 
มีต ารา หนังสือ ค าพิพากษาศาล
ฎีกา วิทยานิพนธ์ งานนิพนธ์ 
และวารสารเฉพาะทาง
นิติศาสตร์ที่ส าคัญ 
- ระบบสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศของห้องสมุดคณะล
ออนไลน ์



  

 

หน้า 108 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 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
ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 
เครื่องฉายแผ่นทึบ 
ไมโครโฟน 
- ส านักหอสมดุจัดห้อง
ค้นคว้าวิจัยส าหรับอาจารย์
บริเวณชั้น 5 และห้อง
ค้นคว้าวิจัยเฉพาะนสิิตระดับ
บัณฑิตศึกษาและห้อง
ค้นคว้าวิจัยกลุม่เมื่อต้องการ
ใช้บริการอาจารย์และนสิิต
สามารถจองออนไลนผ์่าน
ระบบของส านักหอสมุด 
- ส านักคอมพิวเตอรม์ีห้อง
คอมพิวเตอรไ์ว้บริการส าหรับ
นิสิต 

กองอาคารสถานท่ีของ
มหาวิทยาลยั/ ไม่มีข้อมลู
เรื่อง มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
N/A 

- ส านักคอมพิวเตอรด์ูแล
ระบบ wifi ของอาคาร
เรียนรวม 

- ส านักหอสมดุจัดหาต ารา 
วารสารทุกสาขาวิชาและต ารา
วารสารเฉพาะทางนิติศาสตร์/
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์
(Digital library)ทั่วไปท่ีมีข้อมลู
ด้านนิติศาสตร์ เช่น EBSCOe-
book, HW-Wilson, 
Springerlink และฐานข้อมูล
เฉพาะทางนิติศาสตร์ เช่น 
Westlaw และจดัอบรมให้
ความรู้แก่นิสติและบุคลากรใน
การเข้าใช้บริการหอสมดุและ
ฐานข้อมูลต่างๆ 
- ส านักหอสมดุจัดซื้อ software 
เช่น Endnote ส าหรับการ
จัดท ารายการอ้างอิงในเอกสาร 
/SPSS for Windows ส าหรับ
การวเิคราะห์ข้อมลูสถิติในสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

หล
ักส

ูตร
 

- - - - รวบรวมแหล่งข้อมลูทรัพยา
การสารสนเทศทางนติิศาสตร์ที่
สามารถสืบค้นออนไลนไ์ด้ เพื่อ
ช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่
นิสิตที่อาจไม่สะดวกเดินทาง
มายังคณะลหรือมหาวิทยาลัย 
และแหล่งสืบค้นข้อมลูกฎหมาย
ต่างประเทศบนเวปไซต์ของ
หลักสตูร 
- อบรม/แนะน าเทคนิคการใช้
ทรัพยาการสารสนเทศของ
คณะลและหอสมดุกลางที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

แหล่งข้อมูลส าหรับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 1. อาคารเรียน ห้อง
ค้นคว้าวิจัย 

2. มาตรฐานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัย 
(Environmental Health 
and safety standard) 

3. Network 
infrastructure 

4. Learning Resources 

Fe
ed

ba
ck

 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรประกอบการเรียน
และสิ่งอ านวยความสะดวก 

- แบบประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์ประจ า
หลักสตูรต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
- แบบประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้าน
ทรัพยากรประกอบการ
เรียนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผูส้อนและอาจารย์
ประจ าหลักสตูรต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
- แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
- มคอ.5 ปัญหาด้านทรัพยากร
ประกอบการเรียนและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 
 

Su
rv

ey
 N

ee
ds

 

N/A N/A N/A ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรล
ส ารวจความต้องการของนิสติ
ดังต่อไปนี ้
- หลักสูตรล จัดท า “แบบฟอรม์
รับข้อเสนอแนะเรื่องทรัพยาการ
สารสนเทศหลักสตูรนิตศิาสตร
มหาบัณฑิต” ด้วย google 
form บนเวปไซต์ของหลักสูตรล 
ตลอดปีการศึกษา 
- น ารายการหนังสือ ต ารา 
ภาษาอังกฤษ จากตัวแทน
จ าหน่ายในงาน burapha book 
fair ให้นิสิตในหลักสูตรมีส่วน
ร่วมเลือกจัดซื้อ 
-- มีการเพิ่มแบบส ารวจการใช้
บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุดคณะลและหอสมดุ 
และฐานข้อมลู westlaw เพื่อ
ทราบความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้บริการที่คณะล
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 ศิษย์เก่า  
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 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

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. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

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. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
10.2 The curriculum design and development 

process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

 3 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 3 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

 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 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
 
ผลการด าเนินงาน   

ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 และ10.6 โดยใช้ Diagnostic 
Questions และSources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 11   
                                                 
11 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (10.1, 10.2) 
การด าเนินการ 

หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินงานในการออกแบบพัฒนาหลักสูตร การทบทวนกระบวนการเรียน
การสอนและการประเมินผลโดยการน าผลส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(อาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต) เป็นแกนในการขับเคลื่อน ดังจะเห็นได้จากในการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อครบ 5 ปีการศึกษา มีการน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการร่างหลักสูตร
ปรับปรุงและมีระบบการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรด้วยผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  

นอกจากนีห้ลักสูตรมีนโยบายในการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเมื่อมีความจ าเป็น  ไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน หรือค าอธิบายรายวิชา โดยพยายามให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ์กิจของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรมีนโยบายก าหนดให้ ผลการตรวจสอบ/ประเมินหลักสูตร- ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติเป็นเหตุปัจจัย แรงจูงใจ (incentives) ที่จะน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรและ
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ครบระยะเวลา 5 ปีการศกึษา 

หลักสูตรมีนโยบายก าหนดให้ มีการใช้ผลการตรวจสอบ/ประเมินหลักสูตร- ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติเป็น
ข้อมูลน าเข้า (input) เพ่ือประกอบการร่างหลักสูตร 
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1) กระบวนการจัดท าร่างหลักสูตรปรับปรุง 
 

 

2). กระบวนการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) 
 

เสนอร่างหลักสูตรปรับปรุงต่อคกก.ประจ า
คณะลเพื่อพิจารณาอนุมัติตามกระบวนการที่

มหาวิทยาลัยและสกอ.ก าหนดตอ่ไป 

คกก.หลักสูตรปรับแก้รายละเอียดหลกัสูตรตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกต 

เสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 

คกก.หลักสูตรแก้ไขร่างลตามมตทิี่ประชุมคกก.หลักสตูรและ
เสนอให้คกก.พัฒนาหลักสูตรพิจารณา 

คกก.พัฒนาหลักสูตร พิจารณาร่างล ให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงสร้าง เนื้อหารายวิชาในมุมมองขององค์กร

วิชาชีพ 

คกก.หลักสูตร จัดท าร่างหลักสูตร จัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
การเทียบเคียงรายละเอียดหลกัสูตรกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

requirements ขององค์กรวิชาชีพ 

คณะลแต่งตั้งคกก.หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 

คกก.หลักสูตรล เสนอแต่งตั้งคกก.พัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยคกก.
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอย่างน้อย 2 คน) 

และ ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

คกก.หลักสูตรประเมนิความจ าเป็นในการจัดท าหลักสตูร
ปรับปรุง หรือ ครบระยะเวลา 5 ปี ผลการตรวจสอบ/

ประเมินหลักสูตร- 
ข้อมูลป้อนกลับจากผู้

มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเปลี่ยนแปลง
ของวิสัยทัศน์   

พันธกิจ           
ของมหาวิทยาลัย 

การเปลี่ยนแปลง
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา

แห่งชาติ 

INCENTI

VES 

INPU

T 
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คกก.หลักสูตรประเมินความจ าเป็นในการแก้ไข
ปรับปรุงเล่มหลักสูตร 

คกก.หลักสูตรพิจารณาและเสนอรายละเอียดหลักสูตร
ที่ต้องการแก้ไข 

เสนอเอกสารรายละเอียดการแก้ไขปรบัปรุง
หลักสูตรต่อคกก.ประจ าคณะลเพื่อพิจารณา

อนุมัติตามกระบวนการท่ีมหาวิทยาลยัและสกอ.
ก าหนดต่อไป 

จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรแก้ไขปรับปรุงใหม่ 

ส ารวจความพึงพอใจจากการใช้หลักสูตรแก้ไขปรับปรุง
ใหม ่

ผลการตรวจสอบ/
ประเมินหลักสูตร- 
ข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

การเปลี่ยนแปลง
ของวิสัยทัศน์   

พันธกิจ           
ของมหาวิทยาลัย 

การเปลี่ยนแปลง
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษา

แห่งชาติ 

INCENTI

VES 

INPU

T 
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3) กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงและการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (ปรับเล็ก) เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ ตามคู่มือการเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 
 

 

 
 

การทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล (10.3) 
เนื่องจากหลักสูตรงดรับนิสิตใหม่มาแล้ว 3 ปีการศึกษาจึงไม่สามารถทบทวนกระบวนการเรียนการ

สอนและการประเมินผลของอาจารย์ในรายวิชาในปีการศึกษานี้ได้ 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรลได้มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลในรายวิชา

การค้นคว้าอิสระ กล่าวคือ  
 
ในส่วนการประเมินผลการจัดท างานนิพนธ์แบ่งออกเป็นสองส่วน กล่าวคือ  
1) การประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา จากเดิมอาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติให้นิสิตขึ้นสอบปากเปล่า

โดยพิจารณาเฉพาะจากตัวเล่มงานนิพนธ์เท่านั้น ในปีการศึกษา 2559 คกก.หลักสูตรล ร่วมกันร่าง rubric 
score 5 ด้าน เพ่ือเป็นการประเมินผลด้านความสามารถในการจัดท างานนิพนธ์ ของนิสิตในหลักสูตรล โดย
ก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะอนุมัติให้นิสิตสามารถข้ึนสอบปากเปล่างานนิพนธ์ได้ 
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2) การประเมินผลโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ ในปีการศึกษา 2559 มีการทบทวน
กระบวนการประเมินผลในการพิจารณาผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ จากเดิมให้กรรมการสอบใช้ดุลย
พินิจโดยมิได้มีหลักเกณฑ์ใดๆในการตัดสินผล S/I/U คกก.หลักสูตรลได้ร่วมกันร่าง เกณฑ์การให้คะแนน 
(rubric score) 5 ด้าน เพื่อใช้ในการตัดสินผลการสอบโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่า และได้ทดลองใช้
ในการสอบงานนิพนธ์ของหลักสูตรลไปแล้ว 

โดย rubric score รวมทั้งสิ้น 10 ด้าน จะสอดคล้องกับ ELOs ของหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรล ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ จะประเมินความเหมาะสม 

ปัญหา อุปสรรคของการใช้ rubric score ดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และร่าง 
rubric score ส าหรับใช้ตัดสินผลการสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต แผน ก. ต่อไป 
 

การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน (10.4)  
อาจารย์ ดร. รัชนี แตงอ่อน ได้ท าวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการพัฒนาฐานข้อมูลดีเอ็นเอ

แห่งชาติและสิทธิความเป็นส่วนตัว:แนวทางในการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ในประเทศไทย  ได้น าข้อมูล
และแนวคิดท่ีได้จากการวิจัยไปใช้ในการให้ค าปรึกษางานนิพนธ์ของนิสิต เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้กระท า
ความผิดทางเพศต่อเด็ก 

อาจารย์ พันต ารวจโท ดร.ประลอง ศิริภูล ก าลังท าวิจัยเรื่อง ปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การชุมนุมสาธารณะ : ศึกษากรณี พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้น าข้อมูลที่ได้จากศึกษาวิจัยไป
ใช้ในการให้ค าปรึกษางานนิพนธ์ของนิสิต เรื่อง การใช้ก าลังเข้ายุติการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลัก
สากล : ศึกษากรณีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 

 
การประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (10.5) 
ในปลายปีการศึกษา 2558 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้และ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรน าข้อมูลของปีการศึกษา 2558 มาวิเคราะห์และ
ระบุปัญหา และน าผลการวิเคราะห์ปัญหาไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ กล่าวคือ  

 
ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลป้อนกลับในปี
การศึกษา 2558 

การแก้ไขปัญหาในปีการศึกษา 2559 

1) นิสิตยังไม่สามารถใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี
อยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 

- หลักสูตรจัดท าเวปไซต์เพ่ือรวบรวมแหล่งข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศที่คณะลและมหาวิทยาลัยลมี
อยู่ และ 
- จัดอบรมเพ่ือแนะน าเทคนิคการสืบค้นแหล่งข้อมูล
ทางนิติศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- จัดท าแบบส ารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของคณะลและมหาวิทยาลัย 
 

2) ต ารา หนังสือ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
นิสิต :  
 

- อาจารย์ที่ปรึกษาแบ่งปัน e-book และบทความ
วารสารต่างประเทศที่เก็บไว้ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้องานนิพนธ์/วิทยานพินธ์ 
- เปิดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรลร่วมเลือกหนังสือ
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ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลป้อนกลับในปี
การศึกษา 2558 

การแก้ไขปัญหาในปีการศึกษา 2559 

เพ่ือให้หอสมุดจัดซื้อตามโควต้าของอาจารย์ใน 
Burapha book fair  
- แนะน าระบบการยืมระหว่างห้องสมุดให้แก่นิสิต 
 

 
ในปลายปีการศึกษา 2559 มีการส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา (3) (4) 
นอกจากนี้มีการเพ่ิมแบบส ารวจการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (1)  และ แบบ

ส ารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะลและมหาวิทยาลัย (2)  
(1) ผลการส ารวจการสะท้อนความต้องการ/ปัญหาของนิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
  2559 
ค าถาม ค าตอบ นิสิต อาจารย ์
1.1) ในรอบปีการศึกษา 2559 (1 
ส.ค. 59- 31 ก.ค. 60) ท่านเคย
สะท้อนความต้องการหรือปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องท าวิจัย 
ฯลฯ) ผ่านหลักสูตรฯ หรือไม่ 

เคย และปัญหาได้รับการแก้ไข 
ได้รับการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้เพิ่มเติม 

9.1 % 60% 

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

68.2% 0% 

ไม่เคย เพราะไม่พบปัญหา 22.7% 40% 
1.2) ในรอบปีการศึกษา 2559 (1 
ส.ค. 59- 31 ก.ค. 60) ท่านเคย
สะท้อนความต้องการหรือปัญหา
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(หนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล 
คอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องท าวิจัย 
ฯลฯ) ผ่านช่องทางท่ีหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย (ส านักหอสมุด 
ส านักคอมพิวเตอร์ คณะฯ) จัดไว้
บริการหรือไม่ 

เคย และปัญหาได้รับการแก้ไขได้รับการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม 

4.5 % 40% 

เคย แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 0 % 20% 

ไม่เคย เพราะไม่ทราบว่าจะสะท้อน
ปัญหา หรือ ความต้องการได้ผ่ าน
ช่องทางใดบ้าง 

68.2% 0% 

ไม่เคย เพราะไม่พบปัญหา 27.3% 40% 

 
(2) ผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะฯและมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 
2559 
ค าถาม ค าตอบ 2559 
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นิสิต อาจารย ์
2.1) ระหว่างศึกษาในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต/ปฏิบัติงานที่ม.
บูรพา ท่านเคยใช้บริการ
ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัย
บูรพาในฐานะท่ีเป็นแหล่งสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศหรือไม่ ? 

เคยใช้บริการทั้งการสืบค้น ยืม หรือ
ถ่ายเอกสาร ต ารา/หนังสือ/วารสาร 
และ เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

22.7 %  
 

100% 

เคยใช้บริการเฉพาะการสืบค้น ยืม 
หรือถ่ายเอกสาร ต ารา/หนังสือ/
วารสาร 

22.7 %   0% 

เคยใช้บริการเฉพาะเข้าใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.1 % 0% 

เคยไปใช้บริการแต่ไม่พบข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการ 

13.6 %  
 

0% 

ไม่เคยไปใช้บริการ 31.8 %  
 

0% 

2.2) ท่านเคยใช้บริการฐานข้อมูล 
Westlaw ผ่านเวปไซต์หอสมุด
มหาวิทยาลัยบูรพาหรือไม่ 

เคย 22.7% 80% 
ไม่เคย 77.3 % 20% 

2.3) ระหว่างศึกษาในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต/ปฏิบัติงานที่ม.
บูรพาท่านเคยใช้บริการห้องสมุด
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ใน
ฐานะที่ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศหรือไม ่
 

เคยสืบค้น ยืม หรือถ่ายเอกสารต ารา/
หนังสือ/วารสาร 

4.5 % 100% 

เคยไปใช้บริการแต่ไม่พบข้อมูล
สารสนเทศที่ต้องการ 

13.6 %   0% 

ไม่เคยใช้บริการ 81.8 %   
 

0% 

2.4) ระหว่างศึกษาในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต /ปฏิบัติงานที่ม.
บู รพาท่ าน เคยใช้ บ ริ ก า รห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ที่บริการโดยส านัก
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ 

ไม่ทราบว่ามีบริการห้อง 
คอมพิวเตอร์ หากทราบก็จะไปใช้ 
บริการ 

45.5 %   0% 

ไม่ทราบว่ามีบริการห้อง 
คอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่มีความ 
จ าเป็นต้องไปใช้บริการ 

18.2 %   0% 

ทราบว่ามีบริการห้องคอมพิวเตอร์ 
และเคยไปใช้บริการ 

9.1 %   20% 

ทราบว่ามีบริการห้องคอมพิวเตอร์แต่
ไม่มีความเป็นต้องไปใช้บริการ 

27.3 %   80% 

 
จากผลการส ารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะลและมหาวิทยาลัย พบว่านิสิตส่วนมาก
ยังไม่ได้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาที่คณะลและมหาวิทยาลัย
จัดหาให้ จึงควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และแนะน าวิธีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวมากในการ
ค้นคว้าวิจัยให้มากยิ่งข้ึน 
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3) ผลการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

หัวข้อประเมิน 
2557 2558 2559 

ค่าเฉลี่
ย 

S.D. ค่าเฉลี่
ย 

S.D. ค่าเฉลี่
ย 

S.D. 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกต่อการเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้
งาน  

3.85 0.81 3.85 0.83 3.77 0.75 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ สะดวก
ส าหรับการเรียน  

4.00 0.64 4.04 1 3.82 0.8 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี 
และมีความปลอดภัย  

3.85 0.87 3.73 0.72 3.41 0.96 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการ
เรียน  

3.90 0.85 3.77 0.76 3.5 0.91 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และเหมาะสม  

3.85 0.98 3.69 0.97 3.68 0.95 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตมีความเพียงพอ  

3.90 0.85 3.73 0.96 3.73 0.83 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอ
ต่อการใช้งาน  

3.75 0.91 3.5 0.95 3.59 1.05 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตสะดวกและเหมาะสม  

3.55 1.90 3.38 0.64 3.64 0.85 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย เช่น 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ  การท า
วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี 
ค่าเดินทาง เป็นต้น  

3.55 1.14 3.27 0.83 3.27 1.2 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้
นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย  

3.85 1.18 3.38 0.75 3.32 1.09 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและ
เหมาะสมในการท าวิจัย  

3.80 1.00 3.5 0.99 3.14 1.17 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.80 0.94 3.62 0.88 3.53 0.97 
 

 
4) ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

หัวข้อประเมิน 2558 2559 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
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4) ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
หัวข้อประเมิน 2558 2559 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ต่อการเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

4.4 0.55 4.8 0.45 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.6 0.55 4.4 0.89 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความ
ปลอดภัย  

3.8 1.64 4.8 0.45 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  3.6 1.67 4.8 0.45 
5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และเหมาะสม  

3.4 1.67 4 0.71 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมี
ความเพียงพอ  

3.6 1.67 4.2 0.84 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้
งาน  

3.2 1.79 4.4 0.55 

8. สถานที ่ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตสะดวกและเหมาะสม  

3 2 4 0.71 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย  4 1.22 4.4 0.55 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3.6 1.67 3.8 0.84 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการ
ท าวิจัย  

3.4 1.67 4.2 0.45 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 1.46 4.35 0.67 
 
การรับฟัง feedback ในการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต 
 
แผนการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการวบรวมข้อมูลป้อนกลับและการทวนสอบระบบ

การน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงคุณภาพ (10.6) 
หลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มี

แผนการด าเนินงานตามช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ตามที่ปรากฎในตาราง   
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2559 มีการทวนสอบเพ่ือประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกในการ

รวบรวมข้อมูลป้อนกลับ (feedback mechanism) ข้างต้น 
 

 แผนการด าเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2559 

ด้านการ
พัฒนา

ปีการศึกษา 2558-
2560 เก็บข้อมูลจาก

- แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
แบบสัมภาษณ์ (อ.

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร มีการทบทวน
กลไกในการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากนิสิต
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 แผนการด าเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2559 

หลักสูตร นิสิ ตปั จจุบัน  ศิษย์
เก่า นิสิตในอนาคต 
( นิ สิ ต ปี  4  ข อ ง
หลักสูตรน.บ.) 

ประจ าหลั กสู ตร ) 
ตลอดปีการศึกษา 
- ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม 
สัมมนา (โครงการ
ข อ ง ภ า ค วิ ช า ล ) 
เทอม 2 

ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ในด้านความพึงพอใจ ความ
คาดหวังต่อหลักสูตร กล่าวคือ ในปีการศึกษา 
2558 และต้นปีการศึกษา 2559 ได้มีการ
ส ารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรโดย
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
แบบ สอบ ถา มแล ะพฤ ติ ก ร รม กา ร ตอบ
แบบสอบถามพบว่า การเก็บข้อมูลลักษณะ
ดังกล่าว สะท้อนคุณค่าและค่านิยมที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญ แต่อาจไม่สามารถ
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาดหวังจากหลักสูตรลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากนัก ดังนั้น ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
ล เ พ่ิ ม วิ ธี ก า ร เ ก็ บข้ อมู ล โ ดยการ ใช้ แบบ
สัมภาษณ์นิสิตและศิษย์เก่า โดยเน้นไปที่นิสิตที่
มีอาชีพการงานค่อนข้างมั่นคงแล้ว โดยข้อ
ค าถามเก่ียวข้องกับภูมิหลัง ความคาดหวัง และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรล  
ส าหรับนิสิตปัจจุบันที่ยังอยู่ระหว่างการจัด
ท างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์
โดยอ.ประจ าหลักสูตร  
ส าหรับศิษย์เก่า ใช้วิธีการส่งข้อค าถามไปทาง
อีเมลล์ ให้ตอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ไฟล์ word หรือ google form) 
- ในส่วนการเก็บข้อมูลด้วยการประชุมกลุ่ม
ตามโครงการของภาควิชาในส่วนของนิสิต
ปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของรูปแบบและ
ระยะเวลาที่ สามารถจัดสรรให้กับแต่ละ
หลักสูตรล ในปีการศึกษา 2560 ทางภาควิชา
ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรจัดโครงการพบผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในส่วนของผู้ ใช้บัณฑิตเอง

ปีการศึกษา 2560-
2562 เก็บข้อมูลจาก
ผู้ ใช้บัณฑิต องค์กร
วิชาชีพ 

- แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
แบบสัมภาษณ์ (อ.
ประจ าหลั กสู ตร ) 
ตลอดปีการศึกษษ  
- ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม 
สัมมนา (โครงการ
ข อ ง ภ า ค วิ ช า ล ) 
เทอม 2 
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 แผนการด าเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2559 
เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการและ
ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
 
 
 

ด้าน
กระบวน
การเรียน
การสอน 

- การเรียนการสอนในรายวิชา 
(coursework) ใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิต/นิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตร
(แบบสอบถามของมหาวิทยาลัย) เก็บข้อมูล
ปลายปีการศึกษา โดยอ.ประจ าหลักสูตร 
 

- ปีการศึกษา 2559 มีการทวนสอบการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามลักษณะดังกล่าว 
พบว่า อาจสะท้อนความพึงพอใจและประโยชน์
ที่ได้รับไม่สมบูรณ์นัก จึงมีการเพ่ิมการใช้แบบ
ส ารวจเกี่ยวกับความคาดหวังต่อหลักสูตร ซึ่ง
เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด ให้นิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 ตอบกลับเป็น
ลายลักษณ์อักษร (ไฟล์ word หรือ google 
form) 

- การค้นคว้าอิสระ : เดิมไม่มีระบบการ
รวบรวมข้อมูลป้อนกลับในส่วนกระบวนการ
ให้ค าปรึกษาและประเมินผลงานนิพนธ์/
วิทยานิพนธ์ 

- เนื่องจากการตัดสินผลการสอบงานนิพนธ์ 
คณะลและมหาวิทยาลัยมิได้ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลไว้ ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรล
สร้างระบบการประเมินผลงานนิพนธ์ เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบปาก
เปล่าใช้เป็นกรอบ/แนวทาง การใช้ดุลยพินิจ
เพ่ืออนุมัติสอบ และตัดสินผลการสอบ 
- ในปีการศึกษา 2560 จะได้มีการทวนสอบ
ระบบการประเมินผลงานนิพนธ์ที่สร้างขึ้น
ต่อไปและสร้างระบบการรวบรวมป้อนกลับใน
ส่ ว นข อ งก า ร ให้ ค า ป รึ กษ า ง านนิ พนธ์ /
วิทยานิพนธ์ต่อไป 

ด้านการ
บริการ
และสิ่ง
สนับสนุ
นการ
เรียนรู้ 

- การส ารวจความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ในช่วงปลายปีการศึกษา (โดยอ.
ประจ าหลักสูตร) 
 

- ร ะบบการสะท้ อนความต้ อ งการด้ า น
ทรัพยากรสารสนเทศประกอบการเรียนรู้ 
(learning resources) ที่ด าเนินการเพียงปีละ
ครั้งเมื่อหลักสูตรได้รับข้อมูลป้อนกลับปลายปี
การศึกษา ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอนใน
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพได้ 
- ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรล จัดท า 
“แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะเรื่องทรัพยากร
สารสนเทศหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” 
ด้วย google form บนเวปไซต์ของหลักสูตรล 
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 แผนการด าเนินงานตามระบบและกลไกใน
การรวบรวมข้อมูลป้อนกลับ 

การทวนสอบระบบและกลไกในการรวบรวม
ข้อมูลป้อนกลับ และการพัฒนาปรับปรุงในปี
การศึกษา 2559 
เพ่ือให้นิสิตมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ตอบโจทย์ทางการศึกษาได้ทันต่อความต้องการ
อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น /ในปีการศึกษา 2559 
ยังไม่มีนิสิตสะท้อนความต้องการผ่านช่องทาง
ดังกล่าว 
-- มีการเพ่ิมแบบส ารวจพฤติกรรมการใช้
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดคณะลและ
หอสมุด และฐานข้อมูล westlaw เพ่ือทราบ
ความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่คณะลและมหาวิทยาลัย
จัดไว้ให้ 

   
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง  

 “แบบฟอร์มรับข้อเสนอแนะเรื่องทรัพยากรสารสนเทศหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต” 

 แบบส ารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรส าหรับนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า 

 แบบส ารวจผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในหลักสูตรส าหรับนิสิตหลักสูตร น.บ. ปีสุดท้าย  

 แบบสัมภาษณ์นิสิตและศิษย์เก่าเก่ียวกับความคาดหวังต่อหลักสูตร 

 เวปไซต์ของหลักสูตร  

 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์หลักสูตรน.ม. 

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

 แบบส ารวจพฤติกรรมการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะลและมหาวิทยาลัย 
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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 ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ลลล) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ 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 ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ลลล ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

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

 3 

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

 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

 3 

11.4 The types and quantity of research activities by  3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2558 2559 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)  3 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 
นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 
หมาย
เหต ุ

ตร ี โท เอก 

วาร
สาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อ่ืนๆ  

(ระบุ
ประเ
ภท
อ่ืนๆ

) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอา
ยุ 

การ 
ศึกษ

า 

แรงงา
น 
และ
การ
ท างาน 

ภาษ
า 
ตะวั
นออ
ก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวั
นออ
ก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1 นางสาว
นภัสรา ฉัตร
แก้วโพธิ์ทอง 

   ชัชชม อรรฆ
ภิญญ ์

ปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบังคับใช้
พระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 

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

(มกราค
ม-
เมษายน 
2561)  

         

2 มานิตา มัต
นาว ี

   ชัชชม อรรฆ
ภิญญ ์

มาตรการทางกฎหมายใน
การก าหนดเขตพื้นที่และ
มาตรการคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 

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

พฤษภา
คม – 
สิงหาค
ม  
2560 

         

3 ปรัชญา ท า
ทอง 

    การถือครองที่ดินของคนต่าง
ด้าวภายใต้กฎหมายส่งเสริม
การลงทุน ศึกษากรณี 
ราชอาณาจกัรไทย
เปรียบเทียบกับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 

    วารสารวจิัย 
ร าไพพรรณี ปีที่ 
10 ฉบับที่ 2  

กุมภาพั
นธ์ –
พฤษภา
คม 
2559 
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ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/
ปี ที่

เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 
หมาย
เหต ุ

ตร ี โท เอก 

วาร
สาร 

ที่
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อ่ืนๆ  

(ระบุ
ประเ
ภท
อ่ืนๆ

) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอา
ยุ 

การ 
ศึกษ

า 

แรงงา
น 
และ
การ
ท างาน 

ภาษ
า 
ตะวั
นออ
ก 

โลจิส 
ติกส์ 

ภาค
ตะวั
นออ
ก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

4 ณรินทร์วัฒน์ 
ศรีธัญญากร 

    ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกับ
การด าเนินคดีอาญาแก่
กรรมการหรือผู้จัดการนิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรรซ่ึง
กระท า 
โดยทุจริต- 

    วารสารกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีปี
ที่ 9 ฉบับที ่17,  

มกราค
ม - 
มิถุนาย
น 2559 

         

5 นางสาวสราลี 
เอี่ยมเขียว 

    มาตรการความรับผิดทาง
อาญาแก่ผู้มีหน้าที่ในการ
ดูแลบุคคลวิกลจริต: ศึกษา
กรณีการปล่อยปละละเลย
บุคคล 
วิกลจริต 

    วารสารกฎหมาย 
คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีปี
ที่ 9 ฉบับที ่17,  

มกราค
ม - 
มิถุนาย
น 2559 

         

6 สิบต ารวจเอก
หญิงสุกัญญา 
ยุพาพินท ์

   อุทัย อาทิเวช มาตรการทางกฎหมายใน
การแก้ไขปัญหากากรใช้
อุปกรณ์สื่อสารขณะขับขี่
ยานพาหนะ 

    วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย คณะ
รัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีที่ 8 
ฉบับที ่ 2 เลข
หน้า : 547-578   

พ.ศ. : 
2559 

         

รวม  6          1    1   4  
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ผลการด าเนินงาน   

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

 
สถานะการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
รวบรวมข้อมูล 
(establish) 

ก ากับ (monitor) เทียบเคียงมาตรฐาน 
(benchmark) 

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

รวบรวมข้อมูล
ทุกสิ้นภาค
การศึกษา 

  

2. ระยะเวลาในการศึกษา 
(average time to graduate) 

รวบรวมข้อมูล
ทุกสิ้นภาค
การศึกษา 

 เทียบเคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของหลักสูตร 

3. ภาวะการมีงานท า 
(Employability) 

   

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

เก็บในฐานข้อมูล
ของหลักสูตรตลอดปี

การศึกษา 

  

5. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (The satisfaction 
levels of stakeholders) 

เก็บข้อมูลทุก
ปลายปีการศึกษา 

 - ความพึงพอใจของ
นิสิตและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
เทียบเคียงกับปี
การศึกษาก่อนหน้า 
- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
เทียบเคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของหลักสูตร
ปริญญาโทของคณะ 
- ความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้ายต่อ
หลักสูตร 
 

 
 
ข้อมูลอัตราการสอบผ่าน (pass rate) อัตราการตกออก (drop-out rate)ระยะเวลาในการศึกษา 
(average time to graduate) (11.1, 11.2)  
                                                 
12 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการด าเนินงาน  ใหอ้้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการศึกษา อัตราการไม่ศึกษาต่อในหลักสูตรลของนิสิตและ
แปลงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ เพ่ือเทียบเคียงระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตรุ่นต่างๆกับค่าเฉลี่ยของหลักสูตร
และเม่ือข้อมูลมีมากพออาจน ามาใช้คาดการณ์ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนิสิตในอนาคตได้
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ตารางการเก็บข้อมูลระยะเวลาในการศึกษา อัตราการไม่ศึกษาต่อในหลักสูตรของนิสิต (ข้อมูลปลายปีการศึกษา 2559) 
 

รหัสแรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบีย

น 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) หน่วย = คน รวมจบ
การศึก

ษา 

จ านวนนิสิตที่ไม่ศึกษาต่อในปี
การศึกษาท่ี 

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 (เข้า 
2/2553) 56   0 23 3 11 1 3 3 0 0 0   44 3 2 1 3 9 3 
54 (เข้า 
1/2554) 95   0 9 37 6 5 6 0 0 0     63 10 4 0 6 20 12 
55 (เข้า 
1/2555) 115   6 12 18 7 4 0 1         48 11 2 1 13 27 40 
56 (เข้า 
2/2556) 43   0 0 2 3               5 3 7     10 28 
57 (เข้า 
1/2557) 22   0 5 0                 5 10       10 7 

58 (ไม่รับนิสิต) 0                         0         0 0 
รวม 331                         165 37 15 2 22 76 90 
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แปลงข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ เพ่ือเทียบเคียงระยะเวลาในการศึกษาของนิสิตรุ่นต่างๆกับค่าเฉลียระยะเวลาการจบศึกษาของนิสิตในหลักสูตร 
ตารางที่ 1 ร้อยละจะคิดจากจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียน 

รหัสแรกเข้า 
จ านวนที่
ลงทะเบี

ยน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) หน่วย = เปอร์เซ็นต์/จน.ลงทะเบียน   
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 

53 (เข้า 2/2553) 56   0 41.07 5.36 19.64 1.79 5.36 5.36 0.00       
54 (เข้า 1/2554) 95   0 9.47 38.95 6.32 5.26 6.32 0 0       
55 (เข้า 1/2555) 115   5.22 10.43 15.65 6.09 3.48 0 0.87 0       
56 (เข้า 2/2556) 43   0 0 4.65 6.977 0 0 0 0       
57 (เข้า 1/2557) 22   0 22.73 0 0 0 0 0 0       
58 (ไม่รับนิสิต) 0                         
ค่าเฉลี่ยหลักสูตร     1.04 16.74 12.92 9.76 3.51 3.89 2.08 0.00       

 
ตารางที่ 2 ร้อยละจะคิดจากเฉพาะนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วและยังคงสถานภาพการศึกษา (ไม่พ้นสภาพ) 

รหัสแรกเข้า 

จ.น.นิสิตที่
ตั้งใจ

ศึกษาจน
จบ 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี)หน่วย = เปอร์เซ็นต์/จน.นศ.ที่ต้ังใจศึกษาจนจบ 
 

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 
53 (เข้า 2/2553) 47   0 48.94 6.38 41.79 3.80 11.40 11.40 0.00       
54 (เข้า 1/2554) 75   0 12.00 49.33 8.42 7.02 8.42 0 0       
55 (เข้า 1/2555) 88   6.82 13.64 20.45 6.92 3.95 0 0.988 0       
56 (เข้า 2/2556) 33   0 0 6.06 21.14 0 0 0 0       
57 (เข้า 1/2557) 12   0 41.67 0 0 0 0 0 0       

58 (ไม่รับนิสิต) 
 

                        
ค่าเฉลี่ยหลักสูตร     1.36 23.25 16.45 19.57 4.92 6.61 4.13 0.00       
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ข้อมูลภาวะการมีงานท า (11.3) 
นิสิตในหลักสูตรลซึ่งเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เป็นนิสิตที่จบหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตโดยบางส่วนมีงานท าอยู่แล้ว บางส่วนเลือกไม่ประกอบอาชีพเพ่ืออ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ
อัยการผู้ช่วยหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา วัตถุประสงค์การศึกษาต่อในหลักสูตรจึงเป็นไปเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
หรือเพ่ือปรับคุณวุฒิในต าแหน่งงานเดิม มิใช่เพ่ือเป็นคุณสมบัติในการประกอบอาชีพหนึ่งๆ การส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตจึงไม่สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตรล 
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน (11.4) 

หลักสูตรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย (งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์) ของนิสิตในหลักสูตรทุก
ชั้นปีในฐานข้อมูลของหลักสูตรลด้วยโปรแกรม Microsoft Access มีข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา สาขา
งานวิจัย ลักษณะงานวิจัย 

 
Figure 1 ภาพตัวอยา่งจากฐานข้อมูลของหลักสูตร 

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (11.5) 
ในปีการศึกษา 2559 มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ

ประกอบการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
1. ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

2557 2558 2559 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่อการเรยีนที่

3.85 0.81 3.85 0.83 3.77 0.75 
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แบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

2557 2558 2559 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
เหมาะสม พร้อมใช้งาน  
2. ห้องเรียน มีจ านวนท่ีนั่งเพียงพอ 
สะดวกส าหรบัการเรียน  

4.00 0.64 4.04 1 3.82 0.8 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคณุภาพ
ดี และมคีวามปลอดภัย  

3.85 0.87 3.73 0.72 3.41 0.96 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อ
การเรยีน  

3.90 0.85 3.77 0.76 3.5 0.91 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม  

3.85 0.98 3.69 0.97 3.68 0.95 

6. เครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบัสืบคน้
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความเพยีงพอ  

3.90 0.85 3.73 0.96 3.73 0.83 

7. จุดเช่ือมต่ออินเทอร์เนต็เหมาะสม 
เพียงพอต่อการใช้งาน  

3.75 0.91 3.5 0.95 3.59 1.05 

8. สถานท่ี ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสติสะดวก
และเหมาะสม  

3.55 1.90 3.38 0.64 3.64 0.85 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อท าวิจัย 
เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ การท า
วิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์ ค่าวัสดแุละ
สารเคมี ค่าเดินทาง เป็นต้น  

3.55 1.14 3.27 0.83 3.27 1.2 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) 
เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการท า
วิจัย  

3.85 1.18 3.38 0.75 3.32 1.09 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยท่ีจ าเป็น
และเหมาะสมในการท าวิจยั  

3.80 1.00 3.5 0.99 3.14 1.17 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.8 0.94 3.62 0.88 3.53 0.97 
 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หัวข้อประเมิน 2558 2559 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ต่อการเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

4.4 0.55 4.8 0.45 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ 4.6 0.55 4.4 0.89 
3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มีคุณภาพดี และมีความ
ปลอดภัย  

3.8 1.64 4.8 0.45 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอต่อการสอน  3.6 1.67 4.8 0.45 
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5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เพียงพอ และเหมาะสม  

3.4 1.67 4 0.71 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมี
ความเพียงพอ  

3.6 1.67 4.2 0.84 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม เพียงพอต่อการใช้
งาน  

3.2 1.79 4.4 0.55 

8. สถานที ่ส าหรับคณาจารย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตสะดวกและเหมาะสม  

3 2 4 0.71 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท าวิจัย  4 1.22 4.4 0.55 
10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3.6 1.67 3.8 0.84 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่จ าเป็นและเหมาะสมในการ
ท าวิจัย  

3.4 1.67 4.2 0.45 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 1.46 4.35 0.67 
 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เก็บในปลายปีการศึกษา 2558 โดยพบว่า  ทั้งในส่วนนิสิตและอาจารย์ยังไม่ค่อยพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สถานที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ในปี
การศึกษา 2559 คณะลท าการย้ายที่ท าการใหม่ ท าให้เกิดการพัฒนาด้านห้องเรียน มีศาลจ าลอง 
(ห้องปฏิบัติ)ที่ตึกคณะล ห้องท างานของอาจารย์และสถานที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีมีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2558  

คุณลักษณะ/พฤติกรรมที่แสดงออก 

2558 

นิติศาสตรมหา
บัณฑิต 

รวม/ค่าเฉลี่ย
หลักสูตร

ระดับป.โทของ
คณะฯ 

ผลการเทียบเคียงกับ
ค่าเฉลี่ย 

1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 4.33  4.25  
1.1 มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.25 4.19  

1.2 มีระเบียบวินัยปฏิบัตติามกติกาของสังคม 4.25 4.13  

1.3 มีความรับผดิชอบ 4.50 4.38  

1.4 มีความซื่อสัตยแ์ละปฏิบัตติามจรรยาบรรณ 4.50 4.44  

1.5 ตรงต่อเวลา 4.25 4.13  
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1.6 มีความขยันอดทน อุตสาหะ 4.25 4.25 = 
2.ด้านความรู้ 4.50 4.28  
2.1 มีความรู้ในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 4.75 4.31  
2.2 มีความรอบรู ้สามารถตีความ จับใจความ  
และแปลความได้อย่างถูกต้อง 

4.50 4.44  

2.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับ
งานท่ีได้รับมอบหมาย 

4.25 4.06  

2.4 มีความสามารถในการเรียนรู้งาน 4.50 4.31  

3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.15 4.14  
3.1 ความสามารถในการวางแผน และ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา 

4.25 4.19  

3.2 ความสามารถในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
งานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ 

4.00 4.13  

3.3 ความสามารถในการแก้ปัญหาและท างาน
ท่ามกลางความกดดันได ้

4.00 4.06  

3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท างาน 4.25 4.13  

3.5 สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และพัฒนา
ตนเองได ้

4.25 4.19  

4.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

4.30 4.20  

4.1 ความสามารถในการท างานเปน็ทีม 4.25 4.19  

4.2 ปฏิบัตตินตามกฎหมาย สญัญา และ
ข้อตกลง 

4.50 4.25  

4.3 มีความเป็นผู้น าท่ีด ี 4.00 3.94  

4.4 ปฏิบัตติามหนา้ที่โดยไมล่ะเมดิสิทธิของผู้อื่น 
และรับทั้งผดิและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

4.50 4.38  

4.5 รักษาสาธารณสมบัต ิ 4.25 4.25 = 
5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.88 3.94  

5.1 มีความคล่องแคล่วในการใช้ตวัเลขและแปล
ผลวิเคราะห์ต่างๆ 

4.00 3.94  

5.2 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร 

4.25 4.13  

5.3 ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการติดต่อสื่อสาร 

3.25 3.56  
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5.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล/ การน าเสนอ
งาน/ การปฏิบตัิงานให้บรรลุเป้าหมาย 

4.00 4.13  

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.25 4.19  

ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม 4.23 4.17  

 
จากข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเมื่อน ามาเทียบเคียง

กับค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในภาพรวมสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยทุกด้าน อย่างไรก็ตามจากข้อมูลดังกล่าวพอจะสะท้อนได้ว่านิสิตหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตอาจยังต้องปรับปรุงในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล น าเสนองาน การปฏิบัติงาน 

 
4. ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2559 มีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตรลเพิ่มเติม 
 
ข้อค าถาม ปีการศึกษา 2559 

ค่าเฉลี่ย SD 
1 หลักสูตร      3.88  

1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4 0.82 

1.2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.5 1.08 

1.3 มีปฎิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

3.9 1.1 

1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.6 1.07 

1.5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนิสิต 4.4 0.7 

2 อาจารย์ 4.36  

2.1 อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน 4.3 0.82 

2.2 อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.2 0.79 

2.3 อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.3 0.95 

2.4 อาจารย์ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิตได้อย่างเหมาะสม 4.4 0.7 

2.5 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมม และจิตส านึกในความเป็นครู 4.6 0.52 

3. การจัดการเรียนการสอน 3.83  

3.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การ 4 0.82 
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ข้อค าถาม ปีการศึกษา 2559 
ค่าเฉลี่ย SD 

เรียนรู้ 

3.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 3.8 0.42 

3.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือ
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4 0.94 

3.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 3.7 0.82 

3.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล 3.9 0.99 

3.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียน 3.6 1.17 

4. การวัดและประเมินผล 4.32  

4.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

4.1 0.57 

4.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่ก าหนด
ไว้ล่วงหน้า 

4.2 0.92 

4.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.67 0.5 

5. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนิสิต 4.18  

5.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.6 0.52 

5.2 ด้านความรู้ 4.4 0.7 

5.3 ด้านทักษะและทางปัญญา 4.2 0.63 

5.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.2 0.92 

5.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 3.7 1.06 

5.6 ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ 4 0.82 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.09 0.86 

 
จาการวิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อหลักสูตรลพบว่า นิสิตมีความ

พึงพอใจในภาพรวมในด้านผู้สอน และการวัดการประเมินผลอยู่ในระดับที่สูง  
ในด้านหลักสูตร นิสิตยังรู้สึกว่าการจัดแผนการศึกษา ปฎิทินการศึกษาและโปรแกรม

การศึกษายังไม่ชัดเจนนัก และหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ยังไม่มากนัก  

ในด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่าควรมีการพัฒนาเพ่ิมเติมในเรื่องการใช้สื่อ
ประกอบการสอน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล และการจัดสอนซ่อมเสริมส าหรับนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียน 
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ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะของนิสิต ยังรู้สึกว่าได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่น้อยกว่าในด้านอื่นๆ 

 
5. แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

 
แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร 

2558 2559 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ส่วนที่1 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4.40 0.89 4.2 1.1 

2.การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจน 

3.80 0.84 3.8 0.84 

3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

4.00 1.00 4.4 0.89 

4.การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน 

3.80 1.30 3.8 1.3 

5.จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรมีความเหมาะสม 3.60 0.89 4.2 0.84 
6.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

3.40 1.14 3.8 1.1 

7.อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหลักสูตรและค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

4.20 0.84 4.4 0.89 

8.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/ หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.60 0.89 4.2 1.1 

9.อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษา
ต่อ 

3.60 1.67 3.8 1.3 

10.การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งใน
หลักสูตร และระหว่างหลักสูตร 

3.00 1.41 4 1 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 1 3.74 1.08 4.06 1.04 
ส่วนที่ 2 กระบวนการบริหารหลักสูตร 
1.การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

4.00 1.00 4.4 0.89 

2.การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ

4.00 1.00 4.4 0.89 
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แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร 

2558 2559 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ทุกรายวิชา 

3.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียน 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3.20 1.30 3.8 0.84 

4.การพัฒนา/ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

3.40 0.89 4 1 

5.การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

3.40 0.89 4 0.71 

6.การเทียบเคียงคุณภาพบัณฑิตในหลักสูตร กับสถาบันอ่ืน 3.00 1.22 3.6 0.89 
เฉลี่ยรวมส่วนที่ 2 3.5 1.04 4.03 0.87 
ส่วนที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน 
1.การเปิดรายวิชามีล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืน
ฐานความรู้ในการเรียนวิชา ต่อยอด 

4.60 0.55 4.2 0.84 

2.การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร เพ่ือให้นิสิต
ส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

4.40 0.55 4.4 0.89 

3.การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิตทันสมัย และ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.20 0.84 4.2 0.84 

4.การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดใน
ค าอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

4.00 0.71 4.2 0.84 

5.การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้
ได้มาตรฐานเดียวกัน 

4.60 0.55 4.4 0.89 

6.การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนิสิต 

4.00 1.00 4.4 0.89 

7.การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 3.60 1.52 4.2 0.84 
8.การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนิสิต 

3.60 1.14 4.2 0.84 

9.การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

3.20 1.48 4 0.71 

10.การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนิสิต 

3.80 0.84 4.2 0.84 

11.การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

3.20 1.48 3.8 0.84 
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แบบประเมินความพึงพอใจอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารหลักสูตร 

2558 2559 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

เฉลี่ยรวมส่วนที่ 3 3.93 1.05 4.2 0.84 
รวม 3.76 1.07 4.11 0.87 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ์/  

 
 

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

3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ 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 และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

3  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
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 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3  

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

3  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)   
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

3  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 1  
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

1  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

1  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 1  
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

1  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  1  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

3  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

3  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ลลล) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

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

3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม  3  
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AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1.  การก าหนดผลการเรียนรู้

ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 
 

1. การก าหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

1. การให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนดผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของ
ผู้เรยีนเพิ่มขึ้น 

2. 2. การให้ผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมี
ส่วนร่วมในการก าหนดผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังของ
ผู้เรยีน 

2. 2. 

3. 3. 3. 3. 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.รายละเอียดในหลักสตูรมี
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 
 

1. ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย และประเมิน
การรับรูร้ายละเอยีดของ
หลักสตูร รายละเอียดของ
รายวิชาของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 
 

1. มีการเผยแพร่รายละเอียด
หลักสตูรและรายละเอียด
ของรายวิชาให้กับผู้มีส่วน
ด้วยการน าเสนอข้อมลูของ
หลักสตูรที่กระชับและดึงดูด
ต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

1. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง
การสื่อสาร 

2. - มีการเผยแพร่
รายละเอียดหลักสูตรและ
รายละเอียดของรายวิชา
ให้กับผู้มีส่วน 

2. - การน าเสนอข้อมูลของ
หลักสตูรที่กระชับและดึงดูด
ต่อผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

2. ช่องทางการสื่อสารผ่าน
เวปไซต์ของหลักสูตร
โดยเฉพาะ 

2. เพิ่มวิธีการประเมินการ
รับรู้รายละเอียดของ
หลักสตูร รายละเอียดของ
รายวิชาของผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 
 

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

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1. - ความครอบคลุมและ

สอดคล้องของการกระจาย
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังใน
หลักสตูรไปสูร่ายวิชา 
 

1. ความครอบคลมุและ
สอดคล้องของการกระจาย
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังใน
หลักสตูรไปสูร่ายวิชา 

1. การทบทวนหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อยุคสมยั 

2. 2. - การทบทวนหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
ยุคสมยั 

2. การออกแบบการล าดับ
รายวิชา 

2. 
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3. 3. 3. 3. 
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. 1. - การประเมินการรับรู้

ปรัชญาการศึกษาของ
หลักสตูรของอาจารย์และ
นิสิต 
 

1. ความสอดคล้องของ
วิธีการเรียนการสอนกับผล
การเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1. การประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรยีน
บรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. 2. - การประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลผุลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

2. วิธีการเรียนการสอน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. 

3. 3. - วิธีการเรยีนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. 3. 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. 1. - การตดิตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน 
และให้ผลป้อนกลับกับ
ผู้เรยีน 
 

1. Rubric score ส าหรับ
การประเมินงานวิจัยทาง
นิติศาสตร์โดยเฉพาะ 

1. การประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการประเมินผล 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลผุลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

2. 2. - การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียน 
- การประเมินประสิทธิภาพ
ของวิธีการประเมินผล 
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลผุลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

2. ระบบการตดิตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน 
และให้ผลป้อนกลับกับ
ผู้เรยีน 

2. 

3. 3. - ระบบการร้องทุกข์ของ
ผู้เรยีน 

3. ระบบการร้องทุกข์
ออนไลน์ของผู้เรียน 

3. 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. - มีการก าหนดเกณฑ์การ
สรรหาและการคดัเลือก
อาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่
มีคุณภาพ 
 

1. - การส ารวจความต้องการ
ของอาจารย์และจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย ์
 

1. การส ารวจความต้องการ
ของอาจารย์และจัดท าแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย ์

1. 

2. - มีกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ เช่น 
สนับสนุนงบประมาณการเข้า

2. - การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของสดัส่วนของ
ผู้สอนต่อผู้เรยีน  

2. การวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของสดัส่วนของ
ผู้สอนต่อผู้เรยีน 

2. 
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ร่วมประชุมวิชาการ อบรม 
สัมมนา การศึกษาต่อ ลลล 
 

 

3. - มีการก าหนดและ
ประเมินผลสมรรถนะของ
อาจารย ์

3. - การวางแผนพัฒนา
อาชีพรายบุคคล 

3. การวางแผนพัฒนาอาชีพ
รายบุคคล 

3. 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

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

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.- มีระบบการคดัเลือกผู้เข้า
ศึกษา ข้ันตอน เกณฑ์การ
คัดเลือก คณุสมบัต ิ
 

1.- การประเมินระบบการ
คัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 

1. ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน  
การประเมินระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการ 

1. พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการที่
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ
ของนิสิตที่คงอยู่ในหลักสตูร 

2. 2. - ระบบติดตาม
ความก้าวหน้าในการเรียน
การประเมินระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการ  

2. การจัดกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงคุณภาพ
การให้บริการและการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

2. 

3. 3. การจัดกิจกรรมเสรมิ
หลักสตูรและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงคุณภาพ
การให้บริการและการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

3. 3. 

AUN. 9 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. 1. - การจัดหาต ารา หนังสือ
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

1.ประชาสัมพันธ์ แนะน า
ทรัพยากรที่มีอยู่ และ
วิธีการใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

1. การจัดหาต ารา หนังสือท่ี
เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน และการวิจัยเพิ่มเติม 

2. 2. 2. เปิดโอกาสให้นสิิตมสี่วน
ร่วมในการเลือกทรัพยากร
สารสนเทศเข้าหอสมดุ 

2. 

3. 3. 3. มีการส ารวจพฤติกรรม
การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของนิสิตและอาจารย ์

3. 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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1. - มีการประเมินผล
ประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ของ
ผู้เรยีน 
 

1. - การน าผลการประเมิน
ความต้องการ และความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดเ้สีย 
(หลักสูตร การจดัการเรียน
การสอน การบริการ และสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ ) มา
ปรับปรุงคณุภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

1. การน าผลการประเมิน
ความต้องการ และความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดเ้สียมา
ปรับปรุงคณุภาพการศึกษา 

1. การน าผลการวิเคราะห์ถึง
สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคณุภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติให้เกดิผลลัพธ์ในทางที่
ดีขึ้นอย่างมีนัยยะส าคญั 

2. - มีการวิเคราะห์ถึงสภาพ
ปัญหาที่เกี่ยวกับการส่งเสรมิ
คุณภาพการศึกษา 

2. - การน าผลการวิจัยของ
อาจารย์มาใช้ในการส่งเสริม
การเรยีนการสอน 
 

2. การน าผลการวิจัยของ
อาจารย์มาใช้ในการส่งเสริม
การให้ค าปรึกษางานนิพนธ์
นิสิต 
 

2. 

3. 3. - การน าผลการวิเคราะห์
ปัญหาไปปฏิบัติใหเ้กิดผล
ลัพธ์ 

3. การน าผลการวิเคราะห์ถึง
สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคณุภาพการศึกษาไป
ปฏิบัต ิ

3. 

AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. - มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับอัตราการสอบผ่าน 
การตกออก ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. - การวิเคราะห์ข้อมลูและ
เทียบเคียงคณุภาพบณัฑิต 
งานวิจัยของผู้เรียน และ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีต่อคณุภาพบณัฑิต
และคณุภาพหลักสตูร 

1. มีการเก็บรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับ
ระยะเวลาการศึกษา ความ
พึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้
บัณฑิต 

1. เทียบเคียงคุณภาพบัณฑิต 
งานวิจัยของผู้เรียน 

2. 2. 2. 2. วิเคราะห์ข้อมลูความพึง
พอใจของอาจารย์ 

3. 3. 3. 3. 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

[1]  มหาวิทยาลัยบูรพา, แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563, กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2559.  

[2]  หลักสูตร A, เล่มหลักสูตร A (มคอ. 2), คณะ A, 2559.  
 

 

 

 
 


