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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่างวันที่ 1 
สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง ในการ
ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ภาควิชานิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ 
AUN QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง 
น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย
บูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน  สาระส าคัญของ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วน
ที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
ตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 
2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การ
สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็น
ประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
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อาจารย์มุกกระจ่าง จรณี 
 (ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ข 
 ตารางที่ 1 แสดงปัจจยัที่เก่ียวข้องซึ่งสะท้อนกลบัมาสู่การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
              (Expected Learning Outcome : ELO) 

26 

 ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวชิาที่ก าหนดในหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ 
    ที่คาดหวัง 
 ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลจ านวนนสิิตที่ไดง้านท า 
 ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลการท างานของนิสติ 

40 
 

98 
98 

สารบัญแผนภาพ ข 
 แผนภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 25 
 แผนภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงของรายวิชา 37 
 แผนภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตรฯ 
 แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ในการขอตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต 
       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี     

38 
48 

แผนภาพที่ 5 แสดงโครงสรา้งภายในภาควชิานิติศาสตร์ 62 
 แผนภาพที่ 6 แสดงโครงสรา้งการบริหารของภาควิชานิติศาสตร์ 63 
 แผนภาพที่ 7 แสดงแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 65 
บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร  ง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ฉ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
 ELO ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 2 

โครงสร้างหลักสูตร 4 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ CUPT QA ระดับหลกัสูตร 6 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 6 
 AUN QA Version 3 20 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั (Expected Learning Outcomes) 22 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 30 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 35 
 AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) 43 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 43 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Academic Staff Quality) 50 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 69 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 77 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 85 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 89 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 93 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 ภาควิชานิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559) มีนิสิตเท่ากับ…..630….. คน อาจารย์ประจ าภาควิชานิติศาสตร์ จ านวน 
..14….. คน คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน…1.… คน โดยคณาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน….4…. คน  
 

 ผลการประเมินทั้ง…11…..ตัวบ่งชี ้พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ.......3...... 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ....4...... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ....4..... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ ....4..... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ....4..... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ ....4..... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ....2..... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ ....2..... 
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. รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับภูมิภาคตะวันออก เช่น กฎหมาย 
พาณิชยนาวี 

2. หลักสูตรมีการจัดกาเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาเลือกได้ตามความต้องการ 
3. วิธีการเรียนการสอนมีความหลากหลายและทันสมัย 
4. หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน 
5. หลักสูตรมีการให้ข้อมูลป้อนกลับจากการประเมินผลการเรียนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุง

พัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
6. มีระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงผลการเรียนให้ดี

ขึ้น 
7. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางด้าน

กฎหมายอย่างต่อเนื่อง  
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ควรถ่ายทอดรายละเอียดของหลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 
2. หลักสูตรควรมีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนการสอนไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ตั้งไว้ 
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3. ควรมีการด าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการ 
4. ควรมีการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยทางกฎหมายที่เก่ียวกับการเรียนการการสอนใน

หลักสูตร 
5. ควรเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
6. ควรน าผลการวิจัยทางด้านกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมากข้ึน 
7. ควรน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เทียบเคียงและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
8. ควรส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษส าหรับนักนิติศาสตร์อย่างเข้มข้นและให้นิสิตได้น าความรู้

นิติศาสตร์และภาษาอังกฤษมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจ าวัน (Lifelong learners) 
9. ควรส่งเสริมให้นิสิตสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการใช้เทคโนโลยีและการสืบค้น

งานทางนิติศาสตร์อันมีลักษณะทางวิชาการแขนงที่ต้องใช้การอ้างอิงอย่างมาก เพ่ือป้องกันการ
คัดลอกทางวิชาการและการศึกษานิติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลต่างประเทศอันมีลักษณะสากล 
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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 ที่มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พรอ้มทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา (4) 
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ และ (7) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคูก่ับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่าง
มั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงคข์องการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้าน
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย 
และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

 
-ปรัชญา- 

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในหลัก
กฎหมาย สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ตามหลักเหตุผลถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 
 

-ความส าคัญ- 

กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่สร้างขึ้นเพ่ือควบคุมให้บุคคลอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข ทั้งนี้ 
นักกฎหมายถือเป็นส่วนส าคัญในการท าหน้าทีบ่ังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิตจึงมีความส าคัญในการผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมายมีคุณธรรม
จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สังคมและประเทศชาติ 
 

-วัตถุประสงค์- 
 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และน าความรู้ไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพกฎหมายด้านต่างๆได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการ
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การขนส่ง ซึ่งสอดคล้องและมีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาคตะวันออก    
2.เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
 2. มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  2.1  มีความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายอย่างถูกต้อง   
  2.2  สามารถน าองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องไปประกอบวิชาชีพ
กฎหมายหรือวิชาชีพอ่ืนเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ   
  2.3  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
  2.4  สามารถใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. ELO 
 

PLO Outcome Statement 
1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ อ่ืน มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้ อ่ืน สังคม 

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

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
3 รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น 

4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
5 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 
6 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
7 มีความรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับนิติศาตร์ 
8 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
9 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เ พ่ือแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

สถานการณ์ 
10 มีทักษะในการน าความรู้ หลักการและทฤษฎีทางด้านนิติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์

อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
11 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความ

เป็นไทย 
12 มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 
13 มีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกในห้องเรียนและผู้สอน 
14 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 
15 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
16 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล และน าเสนอข้อมูลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ภาควิชานิติศาสตร์ 
รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัส  25490191106496   
ภาษาไทย :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Laws Program 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ก) ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):         นิติศาสตรบัณฑิต 
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   (ภาษาอังกฤษ):     Bachelor of Laws 
ข) ชื่อย่อ   (ภาษาไทย):         น.บ. 
    (ภาษาอังกฤษ):     LL.B. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 143  หน่วยกิต  
รูปแบบของหลักสูตร  
ก) รูปแบบ   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
ข) ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นบางรายวิชา 
ค) การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสติไทยและนิสติต่างชาติ (นสิิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทย) 
ง) ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
จ) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ มี

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 143  หน่วยกิต โดยการมีศึกษาดังนี้ 
 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หน่วยกิต) 

ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(หน่วยกิต) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 
(หน่วยกิต) 

จ านวน 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 107  หน่วยกิต 
--วิชาเอกบังคับ 95 หน่วยกิต 
---วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
   วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ คือ มีอาจารย์

ประจําจํานวน 5 คน เป็นอาจารย์
ประจํ าหลักสูตร  ประกอบด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสัญญา
จ้างเต็มเวลา 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ คืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์
จํานวน 5 คน และมีผลงานวิชาการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อาจารย์
ประจําหลักสูตรหลักสูตร จํานวน 5 
คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ คือ อาจารย์
ผู้สอน เป็นทั้งอาจารย์ประจําและ
อาจารย์ พิ เศษที่ มี คุณวุฒิ ขั้ นต่ํ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  เป็นไปตามเกณฑ์ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
(ถ้ามี)  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา - 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์ คือ จากหลักสูตร
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ.2553 
(เริ่มใช้ภาคต้นปีการศึกษา 2554) 
และครบรอบการปรับปรุงในปี 2558 
ในปัจจุบันหลักสูตร พ.ศ. 2559 (เริ่ม
ใช้ภาคต้นปีการศึกษา 2559) 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร ................................ 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1. นางสาวรัชนี แตงอ่อน น.ด. อาจารย ์ น.ด. ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ   

2. นางสาวพิมพ์ประไพ  

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา  ผู้รับผิดชอบ   

3.นายจิรวัธ  ศิริศักดิ์
สมบูรณ ์

น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา  ผู้รับผิดชอบ   

4.นางชิตาพร  พิศลยบุตร  
โต๊ะวิเศษกลุ 

น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ   

5.นางสาวมุกกระจ่าง  จรณ ี น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ   

 
 
 
 
 
 
 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
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ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1. นางสาวมุกกระจ่าง  จรณ ี น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ ตามเกณฑ์ 

2. นางสาวพิมพ์ประไพ  

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา  ผู้รับผิดชอบ ตามเกณฑ์ 

3.นายจิรวัธ  ศิริศักดิ์
สมบูรณ ์

น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา  ผู้รับผิดชอบ ตามเกณฑ์ 

4.นางชิตาพร  พิศลยบุตร  
โต๊ะวิเศษกลุ 

น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ ตามเกณฑ์ 

5.นายเอกพล ทรงประโคน น.ม. อาจารย ์ น.ม. ตรงสาขา ผู้รับผิดชอบ ตามเกณฑ์ 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 
      (บัณฑิตศึกษา) จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
      (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
      เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 

เกณฑ์ข้อ 3 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี 
ย้อนหลัง 
 (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 เป็นไปตามเกณฑ์ 
ข้อสังเกต..................................................................................................  
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ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. นางสาวรัชนี แตงอ่อน Doutora em 
Ciências 
Jurídicas,Uni
v. do Minho/
กฎหมาย
อาญา/2559 

อาจารย์ Doutora em 
Ciências 
Jurídicas, 
Univ. do 
Minho/
กฎหมาย
อาญา/2559 

ตรงสาขา  
 

 

2. นางสาวพิมพ์ประไพ  

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

Master 2 
recherche,U
niv. Lyon3/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2553 

อาจารย์ Master 2 
recherche, 
Univ. Lyon3/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2553 

ตรงสาขา  
 

 

3.นายจิรวัธ  ศิริศักดิ์สมบูรณ์ น.ม. 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง,
กฎหมาย
มหาชน/ 
2550 

อาจารย์ น.ม. 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง,
กฎหมาย
มหาชน/2550 

ตรงสาขา  
 

 

4.นางชิตาพร  พิศลยบุตร   

โต๊ะวิเศษกุล 

น.ม.
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมาย
เอกชนและ
กฎหมาย
ธุรกิจ/2539 

อาจารย์ น.ม.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมายเอกชน
และกฎหมาย
ธุรกิจ/2539 

ตรงสาขา  
 

 

5. นางสาวมุกกระจ่าง  จรณี LL.M.,Univ.P
aris X/
กฎหมาย
มหาชน/2555 

อาจารย์ LL.M., 
Univ.Paris X/
กฎหมาย
มหาชน/2555 

ตรงสาขา  
 

 

6. นายเจนวิทย์ นวลแสง น.ม. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั /
กฎหมาย

อาจารย์ น.ม. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั /
กฎหมาย

ตรงสาขา  
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อาญา/2546 อาญา/2546 

7.  นายณัฐวัฒน์  กฤตยาน
วัช 

น.ม.
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2550 

อาจารย์ น.ม.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2550 

ตรงสาขา  
 

 

8.  นางสาวภารดี ปลื้มโกศล น.ม.
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2545 

อาจารย์ น.ม.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2545 

ตรงสาขา  
 

 

9.  นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ น.ม.
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมาย
เอกชนและ
กฎหมาย
ธุรกิจ/2550 

อาจารย์ น.ม.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมายเอกชน
และกฎหมาย
ธุรกิจ/2550 

ตรงสาขา  
 

 

10.  นายเอกพล ทรงประ
โคน 

LL.M, Univ. 
of Tokyo/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2551 

อาจารย์ LL.M, Univ. of 
Tokyo/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2551 

ตรงสาขา  
 

 

11. นางสาวอรรัมภา ไวย
มุกข์ 

Docteur en 
Droit, 
Univ.Paris 2/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2556 

อาจารย์ Docteur en 
Droit, 
Univ.Paris 2/
กฎหมาย
ระหว่าง
ประเทศ/2556 

ตรงสาขา  
 

 

12. พ.ต.ท. ประลอง  

ศิริภูล 

น.ด.
มหาวิทยาลยัธ
รรมศาสตร/์
กฎหมาย
อาญา/2556 

อาจารย์ น.ด.
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร/์
กฎหมาย
อาญา/2556 

ตรงสาขา  
 

 

13. นางสาวจันทนี  นาค
เจริญ 

น.ม. 
จุฬาลงกรณ์

อาจารย์ น.ม. 
จุฬาลงกรณ์

ตรงสาขา  
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มหาวิทยาลยั/ มหาวิทยาลยั/ 

14. นางสาวจุฑามาศ  พรหม
อินทร์ 

น.ม. 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง/25
51 

อาจารย์ น.ม. 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง/255
1 

ตรงสาขา  
 

 

15. นางสาวจิดาภา  พรยิ่ง  น.ด. 
มหาวิทยาลยั
ศรีปทุม/2560 

อาจารย์ น.ด. 
มหาวิทยาลยัศรี
ปทุม/2560 

ตรงสาขา  
 

 

16. นางสาวจงรักษ์  เมธาวร
กุล  

น.ม.
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมาย
เอกชนและ
กฎหมาย
ธุรกิจ/2550 

อาจารย์ น.ม.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั/
กฎหมายเอกชน
และกฎหมาย
ธุรกิจ/2550 

ตรงสาขา  
 

 

17. นายคณิน  วงศ์ใหญ่  น.ม. 
มหาวิทยาลยัธ
รรมศาสตร/์
กฎหมาย
อาญา/2548 

อาจารย์ น.ม. 
มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร/์
กฎหมาย
อาญา/2548 

ตรงสาขา  
 

 

18. นางสาวจุฑาทิพย์ พบสุข น.ม. 
มหาวิทยาลยัธ
รรมศาสตร์/
กฎหมาย
การค้าระหว่าง
ประเทศ/2547 

อาจารย์ น.ม. 
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร์/
กฎหมายการค้า
ระหว่าง
ประเทศ/2547 

ตรงสาขา  
 

 
 
 

19. นายชัยยุทธ ศรีจํานงค์ นบท./2519 อาจารย์ นบท./2519 ตรงสาขา   
 

20. นายสกล ออพิพัฒน์ นบท. อาจารย์ นบท. ตรงสาขา   
 

21. นายปุณณพัฒน์ มหาลี้
ตระกูล 

นบท. อาจารย์ นบท. ตรงสาขา   
 

22. นายทองธาร เหลือง
เรืองรอง 

นบท. อาจารย์ นบท. ตรงสาขา   
 

23. นายสุเมธ เดียวอิศเรส น.ม. อาจารย์ น.ม. ตรงสาขา   
 

24. นางสริยา วิริโยสุทธิกุล น.ม. 
มหาวิทยาลยัธ

อาจารย์ น.ม. 
มหาวิทยาลยั 

ตรงสาขา   
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รรมศาสตร/์
กฎหมาย
อาญา/2548 

ธรรมศาสตร/์
กฎหมาย
อาญา/2548 

25. พ.ต.อ. คมสัน สุขมาก น.ด. อาจารย์ น.ด. ตรงสาขา   
 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด 
 (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจํา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ 
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 (บัณฑิตศึกษา) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต........................................................... ...................................... 
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ ประสบการณ์การท าวิจัย ภาระงานอาจารย์ 
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วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

ที่ปรึกษา 
(จ านวนนักศกึษา 

ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหลัก) 

1.      
2.       
3.     
4.     
5.     
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1. เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา วิทยานิพนธ์ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน 
ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่งทางวิชาการ
หรือปริญญาโทและตําแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

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

 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.       
2.        
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อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

3.      
4.      
5.      
 
 
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

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

ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 

อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

1.       
2.        
3.      
4.      
5.      
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เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

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

เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ 
ทราบ 

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

ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 

   
   
   
 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา กรณี แบบ 1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. อย่างน้อย 2 เรื่อง กรณี แบบ 2 ต้อง
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต.................................................................. ............................... 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. ....2559............. 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. ...2564... 
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สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 
การดําเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง 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. 
ไม่มีการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่กําหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfil the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document or 
evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor 
results. 
มีผลการดําเนินงานเบื้องต้น (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/มีผลการวิเคราะห์การดําเนินงานเทียบกับ 
เปูาหมาย 

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

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. 
มีการดําเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์กําหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfil the criterion is considered to be example of best 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
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Rating Description 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการดําเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นนําของประเทศ มีการดําเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การดําเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
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Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคํานึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

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

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 และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

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

 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
1.1 The expected learning outcomes have been 

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

3 4 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.2 The expected learning outcomes cover both 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 4 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

ผลการด าเนินงาน    

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพทันสมัยและทันต่อ
ความก้าวหน้าของตลาดแรงงานภูมิภาคตะวันออก เพ่ือผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่สามารถนําองค์ความรู้
ด้านกฎหมายไปประกอบวิชาชีพกฎหมายโดยตรง ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ นิติกรของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ ข้าราชการใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ภายใต้วัตถุประสงค์ ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมภาพ มี
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเพ่ือความยุติธรรมและเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ของหลักสูตรฯ มีที่มาจากกรอบ
ความคิดในการสร้างนักกฎหมายที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม คือ จําหลักกฎหมายได้ เข้าใจหลักกฎหมาย ใช้
หลักกฎหมายเป็น  มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้เหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งเรียกว่านิติวิธี
ทางกฎหมาย (Legal Methodology) และมีที่มาจากกรอบความคิดในการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดแบบนัก
กฎหมาย (Legal Mind) จากกรอบความคิดดังกล่าวส่งผลให้หลักสูตรฯ กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ “หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
มีความมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักกฎหมาย สามารถนําความรู้ไปปรับใช้กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ตามหลักเหตุผลพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ
และสังคม” 

นอกจากนี้ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและรองรับต่อตลาดแรงงานภาคตะวันออกตามนโยบายเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จึงเริ่มจัดทํา “โครงการพัฒนาและ
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ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558” และ “โครงการนิติศาสตร์พบผู้ประกอบการ 
ประจําปีการศึกษา 2559” รวมถึงปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ฯ นัดสัมภาษณ์ (walk in) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
จากโครงการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2560” และ “งานคืนสู่เหย้า 1 ทศวรรษ 
นิติศาสตร์บูรพา” โดยรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ Focus group discussion และสํารวจข้อมูลปูอนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับหลักสูตรเพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตลาดแรงงานต่อไป ซึ่งหลักสูตรมีการกําหนดกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของหลักสูตร ดังนี้ 

1. ผู้รับบริการ ได้แก่ ตลาดแรงงาน องค์กรวิชาชีพ (ผู้พิพากษา อัยการ เนติบัณฑิตยสภา และ
ทนายความ) ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิตทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่า นิสิต
ปัจจุบัน 

2. กลุ่มผู้ให้บริการ ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 
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จากการปรับปรุงหลักสูตร 2559 ที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การค้าทางทะเล เมื่อรับฟังเสียงสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วพบว่ามีความสอดคล้องกัน
ในเรื่องของความต้องการนักกฎหมายที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก เนื่องจากพ้ืนที่ภาคตะวันออกมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ติดกับทะเล จึงเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการค้าทะเล และเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ทําให้สภาพปัญหาที่พบมากใน
สังคมคือ การทําธุรกิจการค้าทางทะเล การขนส่ง การท่องเที่ยวและการใช้แรงงานในภาคตะวันออก ความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้เรียนจึงต้องการนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สําหรับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สามารถสะท้อนความต้องการและความจําเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในภาพรวม ดังนั้นหลักสูตรจึง
พิจารณาปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้มีความชัดเจนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภาค
ตะวันออกต่อไป และเมื่อพิจารณาผลข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ดําเนินการเก็บข้อมูล
มาแล้วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลักสูตรจึงนํามาดําเนินการปรับปรุงการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ 
 (Vision) 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของ
แผ่นดิน” 

“เป็นขุมปัญญาด้านการเมือง การ
ปกครอง การบริหาร กฎหมายแห่งภาค

ตะวันออก” 
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พันธกิจ 
(Mission) 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาค
เท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ
ทางวิชาการ และการใฝุเรียนรู้ตลอดชีวิต 
บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือ
สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนง
ต่างๆ และดําเนินการให้บริการทางวิชาการ
และการถ่ายทอดความรู้ เพ่ือการพัฒนา
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้
สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุม 
การทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและ
การกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการ
พัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. สร้างบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีความรู้ คุณธรรม ออกไปสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม 
2. ผลิตผลงานวิชาการให้มีคุณภาพ 
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติงานสาธารณะ 
3. บริการวิชาการตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม โดย
คํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบทอด ประยุกต์วัฒนธรรม การเมือง 
การปกครอง การบริหาร กฎหมายไทย 
ให้คงอยู่คู่สังคมไทย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 
หลักสูตรได้มีการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปสู่รายวิชาต่างๆ ทั้งที่เป็นพ้ืนฐานและที่เฉพาะ

โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณารายวิชาทั้งหมดแล้วกําหนดผลการเรียนรู้ให้
ครอบคลุมรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
  

PLO Outcome Statement Subject Generic 
outcomes 

Specific 
outcomes 

1 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- พลเมืองไทยในโลกาภิวัฒน์ 
-การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์
ปัญหา 
-จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 
-วิชาเลือก (กฎหมายสิทธิมนุษยชน) 

  

2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจ
และ เห็ นคุ ณค่ า ขอ งตน เ อ ง  ผู้ อื่ น  สั ง ค ม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 

- พลเมืองไทยในโลกาภิวัฒน์ 
-จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต 
-หลักเศรษฐกิจพอเพียงงกับการ
พัฒนาสังคม 
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-วิชาเลือก (ประวัติศาสตร์กฎหมาย
ไทย) 

3 รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น -หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)   

4 มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ -นิติปรัชญา 
-หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

  

5 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน -หลักกฎหมายเอกชน 
-หลักกฎหมายมหาชน 

  

6 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ -กฎหมายลักษณะหนี้ 
-หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

  

7 มีความรู้  เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
เกี่ยวกับศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้องกับนิติศาตร์ 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง 

  

8 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-ก ฎ ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ ซื้ อ ข า ย 
แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 
-กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน 
-กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 

  

9 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้
อ ย่ า งมี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพและ สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง 
-กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง 

  

10 มีทักษะในการนําความรู้ หลักการและทฤษฎี
ทางด้านนิติศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์
อื่นได้อย่างเหมาะสม 

-วิชา เลือก (การระ งับข้อพิพาท
ทางเลือก) 

  

11 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สํานึกในความ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็น
ไทย 

-หลักเศรษฐกิจพอเพียงงกับการ
พัฒนาสังคม 
-จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 

  

12 มีภาวะผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีม -ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
-หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
-กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง 
-กฎหมายปกครอง 
-กฎหมายล้มละลาย 
-กฎหมายพาณิชยนาวีภาคเอกชน
และภาคมหาชน 

  

13 มีมนุษยสัมพันธ์กับสมาชิกในห้องเรียนและ
ผู้สอน 

-หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน)   

14 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 

-การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ 
-ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที 
-กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 

  

15 ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า ในก า ร สื่ อ ส า ร อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

-ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
-ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
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-การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 
-การว่าความและการให้คําปรึกษา
ทางกฎหมาย 

16 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา
ข้อมูล และนําเสนอข้อมูลได้ 

-กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง 
-กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
-กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1 
และ 2 

  

 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายพัฒนาหลักสูตร ฯ ให้มีคุณภาพทันสมัยและทันต่อ
ความก้าวหน้าของตลาดแรงงานภูมิภาคตะวันออก เพ่ือผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่สามารถนําองค์ความรู้
ด้านกฎหมายไปประกอบวิชาชีพกฎหมายโดยตรง ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ นิติกรของหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ ข้าราชการใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมภาพ มี
จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเพ่ือความยุติธรรมและเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific) ทางด้านกฎหมาย และ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic) ดังนี้ 

1) ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific) เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายจะมีคุณลักษณะ
เฉพาะแตกต่างจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ดังนั้นผลการเรียนรู้เฉพาะทางของนิสิตในสาขาวิชานิติศาสตร์จึง
มุ่งเน้นไปที่ (1) ความรู้ (Knowledge) ในการใช้และการตีความกฎหมาย และ (2) ทักษะ (Skill) ด้านต่างๆ 
ที่มีลักษณะเฉพาะทางกฎหมาย ประกอบด้วย ทักษะในการจับประเด็นและแยกแยะประเด็นทางกฎหมาย 
ทักษะในการจําตัวบทกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างจากการจดจําทั่วๆ ไป ทั้งนี้ขั้นตอนและกระบวนการจําตัว
บทกฎหมายนั้นจะต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคนิคจากผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะซึ่งจะมี
หลายวิธีการแตกต่างกันไป ทักษะในการวิเคราะห์และปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายหรือที่นัก
กฎหมายเรียกว่าการปรับบท ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่มีลักษณะแตกต่างจากการ
เรียนรู้ทั่วๆ ไป และทักษะในการนําเสนอเหตุผลในทางกฎหมาย ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นผลการเรียนรู้เฉพาะ
ทาง (Specific) นิติศาสตร์ ไม่ใช่ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic) ซึ่งจะมีการสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรม
และจริยธรรมควบคู่ไปด้วย และเมื่อนิสิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวครบทุกขั้นตอนแล้วความคิดแบบ
นักกฎหมาย (Legal Mind) และนิติวิธีทางกฎหมาย (Legal Methodology) จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 

2) ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic) ผลการเรียนรู้ทั่วไปที่นิสิตนิติศาสตร์จะต้องผ่านการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ความรู้และทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความรู้และทักษะในการสืบค้น
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ความรู้และทักษะที่จะนําไปสู่การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 
 ทั้งนี้หลักสูตรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ จากผล
สํารวจพบว่าปัจจุบันการใช้สื่ออินเตอร์เนทเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายและรวดเร็วที่สุด 
ช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรจึงเน้นการใช้ประโยชน์จากสื่อโซเชียลต่างๆ เช่น เวปไซต์ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ Facebook ของคณะฯ และ Facebook ของภาควิชานิติศาสตร์  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางสื่อสาร 

ผู้รับบริการ (นักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้ประกอบการ)  

http://www.polsci-law.buu.ac.th/  
https://www.facebook.com/Polsci.LawBuu/ 
https://www.facebook.com/buulaw/  

อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน - เล่มหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร 
อาจารย์ – นิสิต - คู่มือการศึกษา นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 

- Course Syllabus 
 
 
 
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 อย่างละเอียด 
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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification 

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

3 4 

2.2 The information in the course specification is 3 4 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/
https://www.facebook.com/Polsci.LawBuu/
https://www.facebook.com/buulaw/
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AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 
2.3 The programme and course specifications are 

communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อกําหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

ผลการด าเนินงาน   
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของ
หลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจจากเวปไซด์ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างหลักสูตร เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน และการวัดผล 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่สําคัญ มาจาก มคอ.2 และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ พร้อมแสดงการสื่อสาร
ให้ทุกฝุายรับทราบตรงกัน โดยมีการเผยแพร่หลักสูตรให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้รับทราบจากเวปไซด์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ภาควิชานิติศาสตร์ 
รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหัส  25490191106496   
ภาษาไทย :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Laws Program 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ก) ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):         นิติศาสตรบัณฑิต 

   (ภาษาอังกฤษ):     Bachelor of Laws 
ข) ชื่อย่อ   (ภาษาไทย):         น.บ. 

    (ภาษาอังกฤษ):     LL.B. 
จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 143  หน่วยกิต  
รูปแบบของหลักสูตร  

ก) รูปแบบ   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
ข) ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นบางรายวิชา 
ค) การรับเข้าศึกษา รับทั้งนิสติไทยและนิสติต่างชาติ (นสิิตต่างชาติมีความรู้ในภาษาไทย) 
ง) ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
จ) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และนําความรู้ไปใช้ใน
การประกอบวิชาชีพกฎหมายด้านต่างๆได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การขนส่ง ซึ่งสอดคล้องและมีความสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในภูมิภาคตะวันออก    
 2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
  2.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
  2.2 มีความรู้และความเข้าใจหลักกฎหมายอย่างถูกต้อง   
  2.3 สามารถนําองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์และศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องไปประกอบวิชาชีพ
กฎหมายหรือวิชาชีพอ่ืนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ   
  2.4 สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ 
  2.5 สามารถใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ มี
จํานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 143  หน่วยกิต โดยการมีศึกษาดังนี้ 
 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หน่วยกติ) 

ข.หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(หน่วยกิต) 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี 
(หน่วยกิต) 

จํานวน 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 107  หน่วยกิต 
- วิชาเอกบังคับ 95 หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

 
หลักสูตรได้กําหนดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หน่วยกิต โดยมีวิชาที่สะท้อนการเรียนรู้ 

เรื่องภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคม การท่องเที่ยว สุขภาพ กีฬา ที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ทั้งวิชาการและ
สังคม ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรฯ ได้กําหนดวิชาเฉพาะจํานวน 107 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาแกน 95 หน่วยกิต และวิชาเลือก 12 หน่วยกิต  

วิชาแกน 95 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาพ้ืนฐานทางด้านกฎหมาย ที่มีเนื้อหาสันพันธ์กันในชั้นปีที่
สูงขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังได้กําหนดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย วิชากฎหมาย
แรงงานและประกันสังคม วิชาทรัพย์สินและที่ดิน หลักวิชาชีพของนักกฎหมาย กฎหมายการค้าระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น  
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สําหรับวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต (6 รายวิชา) หลังจากหลักสูตร ฯ ได้รับข้อมูลปูอนกลับจากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตร ฯ มีรายวิชาเลือกซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต
ต้องการให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือสามารถตอบสนองการใช้งานในภาคตะวันออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคดีที่มีข้อพิพาทในภูมิภาคนี้ส่วนมากเป็นคดีที่เกี่ยวกับ กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายอุตสาหกรรม กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชยนาวี กฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ การระงับข้อพิพาททางเลือก กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายทรัพย์และที่ดิน กฎหมายยาเสพ
ติด และกฎหมายเด็กและเยาวชน ดังนั้น หลักสูตร ฯ จึงจัดเป็นกลุ่มวิชาเลือก กลุ่มกฎหมายเอกชน และ
กลุ่มกฎหมายมหาชน ให้นิสิตเลือกกลุ่มเรียนที่ตนสนใจและมีความถนัด โดยที่แต่ละกลุ่มจะมีวิชาเลือก
บังคับ 3 วิชา (6 หน่วยกิต)  

นอกจากนีเ้พ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ที่นิสิตสามารถเลือกวิชาเลือกอิสระได้อีก 3 วิชา (6 หน่วยกิต) 
โดยมุ่งเน้นความสนใจของนิสิตในกฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ (ผ่านการจัดทําแบบสอบถามความประสงค์ในการ
เลือกเรียนรายวิชาเลือกตามหลักสูตร)  ได้แก่ วิชากฎหมายศุลกากร  วิชากฎหมายทะเล วิชากฎหมาย
ขนส่ง วิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา วิชาสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา วิชาการว่าความและให้
คําปรึกษา วิชากฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และวิชากฎหมายอาชญากรรมและการฟอกเงิน เป็นต้น  

 
 

รายช่ือวิชาเลือกส าหรับนิสิตรหัส 59 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2559) 

 
กลุ่มวิชาเลือก รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเลือกด้าน
กฎหมาย
เอกชน 

67832559 กฎหมายพาณิชยนาวีภาคเอกชน 
Private Maritime Law 

2 (2-0-4) 

67832659 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
Consumer Protection Law 

2 (2-0-4) 

67842859  การระงับข้อพิพาททางเลือก 
Alternative Dispute Resolutions (ADR) 

2 (2-0-4) 

678XXX59 ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 (2-0-4) 

678XXX59 ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 (2-0-4) 

678XXX59 ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 (2-0-4) 

รวม (Total) 12 หน่วยกิต 
วิชาเลือกด้าน

กฎหมาย
67834359 กฎหมายพาณิชยนาวีภาคมหาชน           

Public Maritime Law 
2 (2-0-4) 
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มหาชน 67834459 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law 

2 (2-0-4) 

67846559 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ              
International Economic Law 

2 (2-0-4) 

678XXX59 ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 (2-0-4) 

678XXX59 ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 (2-0-4) 

678XXX59 ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 (2-0-4) 

รวม (Total) 12 หน่วยกิต 
 

 เนื่องจากปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกที่นิสิตรหัส 59 (นิสิตชั้นปีที่ 2) ได้ใช้ระบบการเลือกกลุ่มวิชา
เลือกในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2559 ตามตารางแผนรายวิชาเลือกข้างต้นนี้ ผลจาก
การเลือกกลุ่มวิชาของนิสิตรหัส 59 ปรากฎว่า นิสิตส่วนมากเลือกกลุ่มวิชาด้านกฎหมายเอกชน และในส่วน
ของวิชาเลือกอิสระอีก 3 วิชา นิสิตมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายพิเศษที่ใช้ในภูมิภาคตะวันออก อาทิเช่น 
กฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายศุลกากร กฎหมายท่องเที่ยว กฎหมายอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งถือเป็น
การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและทันสมัยต่อเหตุการณ์ในภูมิภาคตะวันออกที่มีนโยบาย
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor)  

 
 
 
 
 
 

 
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 
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contribution made by each course in achieving the programme's expected 
learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

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

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

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 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

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

     แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการ            
เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 4 

3.3 The curriculum is logically structured, 3 4 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงลําดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
 
ผลการด าเนินงาน   

      เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากเนติบัณฑิตสภาซึ่งจําเป็นต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบของเนติบัณฑิตสภา  ทั้งนี้ หลักสูตรฯ มีเปูาหมายเพ่ือผลิตนักกฎหมายในภูมิภาคตะวันออกให้
สามารถนําความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศชาติ และภูมิภาคตะวันออกต่อไป  นอกจากนี้ 
หลักสูตรได้ให้ความสําคัญกับเนื้อหาในหลักสูตรซึ่งได้รับความร่วมมืออาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกทั้ง ผู้พิพากษา อัยการ เจ้าพนักงานผู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์ต่างๆทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นความ
เชี่ยวชาญด้านการกฎหมายระหว่างประเทศ ค้าระหว่างประเทศ ศุลกากร ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  

 

 

แผนภาพแสดงกลไกแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงหลักสูตร 

ออกแบบหลักสูตร 

ก าหนดกจิกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

ในแผนด าเนินงาน 

แต่งตัง้กรรมการด าเนินงานและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อพจิารณาปรับปรุง

หลักสูตร 

จัดท ารา่งหลักสูตรและก ากับให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐาน 

-คณาจารย ์

-นิสิตช้ันสุดท้าย/ผู้ใช้บัณฑิต 

-ผู้ทรงคุณวุฒิ 

-เนื้อหาสาระของหลักสตูร จํานวน นก. เป็นไป

ตามกรอบมาตรฐาน 

-ออกแบบโครงสร้าง/การเรียน/รายวิชา 

-มีความทันสมยั สามารถประยุกตใ์ช้ 
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แผนภาพแสดงกระบวนการออกแบบโครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตร 
 

 
 
นอกจากการนําข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยแล้ว หลักสูตรยังได้นําข้อมูล
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ปูอนกลับจากศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน มาใช้ในการปรับโครงสร้างและรายวิชาของหลักสูตร รวมถึงวิธีการ
เรียนการสอนที่จะสามารถสร้าง ส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตให้นําไปสู่การบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Analyze 

Apply 

Remember 
Understand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายลักษณะนิตกิรรมและสัญญา ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร จิตวิทยาเพือ่คุณภาพชวีิต 

กฎหมายลักษณะซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ให้ เช่า

ทรัพย์ เช่าซื้อ 

กฎหมายลักษณะหนี ้ กฎหมายละเมิด 
จัดการงานนอกสั่ง 

ลาภมิควรได้ 

กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า 
ประนีประนอมยอมความ การพนัน

และขันต่อ 

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท 

กฎหมายลักษณะ
ทรัพย์ และที่ดิน 

 
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง 

กฎหมายปกครอง 

กฎหมายอาญา 1 กฎหมายอาญา 2 

การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา 

การเขียนภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 

จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม 

กฎหมายลักษณะประกันภัย 

กฎหมายลักษณะตั๋วเงนิ 

กฎหมายลักษณะครอบครัว 

กฎหมายลักษณะมรดก 
 

กฎหมายพิจารณาความอาญา 1 

กฎหมายพิจารณาความอาญา 2 
 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ระบบศาลและหลกัทัว่ไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี 

ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น 
 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพัฒนาสังคม 
 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2 

กฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศ 1 

กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

นิติปรัชญา 

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

การพัฒนาทกัษะการคิดนอกกรอบ 

กฎหมายลักษณะ
ยืม ฝากทรัพย์ ค้ํา
ประกัน จํานอง 

จํานํา 
การเขียนภาษาองักฤษสําหรับนกักฎหมาย 

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
(วิชาเลือก – เอกชน)  

กฎหมายพาณิชยนาวีภาคเอกชน 
(วิชาเลือก – เอกชน)  กฎหมายพาณิชยนาวีภาคมหาขน 

(วิชาเลือก – มหาชน)  

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
(วิชาเลือก – มหาชน)  

กฎหมายระหว่างประเทศ
แผนกคดีเมอืง 

การระงับขอ้พิพาททางเลอืก 
(วิชาเลือก – เอกชน)  

วิชาเฉพาะ เลอืก 4 หน่วยกิต  

กฎหมายแรงงาน วิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต  

กฎหมายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ 
(วิชาเลือก – มหาชน)  

วิชาเลือกเสรี 4 หน่วยกิต  
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การจัดลําดับรายวิชาสําหรับนิสิตชั้นปีต่างๆ จะคํานึงถึงการปรับพ้ืนฐานความรู้เพ่ือให้นิสิตเกิดความ
เข้าใจต่อการศึกษากฎหมาย ในหลักกฎหมายทั่วไป ตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎี ระบบกฎหมายของโลกที่สําคัญ ระบบ 
Civil Law, Common Law โดยเริ่มตั้งแต่ กฎหมายสาระบัญญัติ เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย หลัก
กฎหมายเอกชน หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายลักษณะทรัพย์ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลัก
กฎหมายลักษณะหนี้ หลักกฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ หลักกฎหมายอาญาภาค
ทั่วไป นิติปรัชญา และเมื่อนิสิตได้ศึกษาวิชาพ้ืนฐานเหล่านี้แล้วจึงจะให้นิสิตศึกษาในรายวิชาที่มีเนื้อหาใน
ระดับสูงขึ้นไป 

นอกจากกฎหมายสารบัญญัติแล้ว นิสิตต้องเรียนกฎหมายวิธีสบัญญัติ เพ่ือทราบถึงวิธีการ ลําดับ
ขั้นตอนของการดําเนินคดีทางกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมายโดยสามารถนําหลักกฎหมายสารบัญญัติมาประยุกต์
ได้ เช่น หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักกฎหมายลักษณะ
พยานหลักฐาน หลักวิชาชีพนักกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ รายละเอียดของหลักสูตรฯและแผนการเรียนการสอน
ได้มีการเผยแพร่ไปยังผู้เรียน โดยผ่านทางเวปไซด์ของคณะฯ เอกสารคู่มือการศึกษาสําหรับนิสิตใหม่ในงาน
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับศึกษา  
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาและเพ่ือทบทวนการเรียนการ
สอนโดยรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน 
และผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมและตลาดแรงงานภูมิภาคตะวันออก 
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Curriculum Mapping 

      PLO 
 
รหัสวิชา 

รายช่ือวิชา 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ปี 1  
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                 
67110459 พลเมืองไทยในโลกาภิวัฒน์                 
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 
67811159 หลักกฎหมายเอกชน                 
67814159 หลักกฎหมายมหาชน                 
67813159 กฎหมายอาญา 1                 
41530359 จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิต                 
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทลัด้วยไอซีที                 
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลยั                 
67813259 กฎหมายอาญา 2                 
67811259 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา                 
67814259 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง                 

ปี 2  
42310359 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะหป์ัญหา                 
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 
67821359 กฎหมายลักษณะหนี ้                 
67821459 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลีย่น ให้ เช่า                 
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ทรัพย์ เช่าซื้อ 
67821559 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน                 
67821659 กฎหมายลักษณะละเมดิ จัดการงานนอกสั่ง 

ลาภมคิวรได ้
                

40240459 จิตอาสาเพื่อการสังคม                 
67821759 กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ค้าํประกัน 

จํานอง จํานํา 
                

67821859 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหนา้ 
ประนีประนอมยอมความ การพนนัและขันต่อ 

                

67821959 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท                 
67822159    กฎหมายลักษณะครอบครัว                 
67828159 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย                 
67828259 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา                                            

ปี 3  

73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น                 
67832259 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน                   
67832359 กฎหมายลักษณะมรดก                 
67832459 กฎหมายลักษณะประกันภัย                 
67835159 ระบบศาลและหลักท่ัวไปว่าด้วยวธิีพิจารณาคดี                      
67835259 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                         
67835359    กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                          
67835459 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1                 
67835559    กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                          
67836159 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1                 
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67836259 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง                   
ปี 4  

67842759 กฎหมายล้มละลาย                 
67844759 กฎหมายปกครอง                 
67845659 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน                 
67846359 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2                 
67846459 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล                                                    
67849159 กฎหมายภาษีอากร                 
67849259 นิติปรัชญา                 
67849359 กฎหมายแรงงาน                    
67849459 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย                 
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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 บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน 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 ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

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

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  
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 
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ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

3 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 

 
 
 
ผลการด าเนินงาน   
 

ปรัชญาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 

“ผลิตบัณฑิตที่ มีความรู้  ความเข้าใจในหลักกฎหมาย 
สามารถน าความรู้ไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
ตามหลักเหตุผลถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม” 

 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาข้อแรก คือการจัดการศึกษาในลักษณะปลูกฝังค่านิยมใฝุเรียนรู้
ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์จัดการเรียนรู้แบบ active learning ในทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

ในระดับคณะและระดับภาควิชานั้น ภาควิชานิติศาสตร์นั้น มุ่งเน้นการจัดการศึกษาในเชิงวิชาการ
ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพนักกฎหมาย นอกจากนั้นยัง
มุ่งเน้นให้นิสิตมีจิตสาธารณะเพ่ือสร้างคุณประโยชน์ในกับชุมชมและสังคมในวงกว้าง โดยนิสิตในหลักสูตร
ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาของภาควิชาอย่างสม่ําเสมอตลอดปีการศึกษา เช่น โครงการบริการวิชาการ อัน
เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีประสบการณ์ให้คําปรึกษาทางกฎหมายในชีวิตจริงในชุมชนต่างๆในภาคตะวันออก 
หรือ โครงการค่ายอาสา เป็นต้น 

การสื่อสารให้นิสิตรับทราบและเข้าใจปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตรยังไม่มี
ประสิทธิผลดี เมื่อสัมภาษณ์นิสิตเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและภาควิชาจึงไม่ได้รับคําตอบ
ที่เป็นเอกภาพอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี เมื่อได้สอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรต่างๆ ซึ่งนิสิตได้ไป
ฝึกงานในระหว่างภาคฤดูร้อนนั้นล้วนได้รับผลตอบรับในทางบวกและชื่นชมนิสิตและบัณฑิตจากหลักสูตรว่า
มีจิตอาสาและพร้อมทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

สร้างความเข้าใจให้นิสิตใหม่รับทราบเรื่องปรัชญาการศึกษาตั้งแต่ปฐมนิเทศโดยจัดให้นิสิตชั้นปีที่ 
1 เข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ รวมถึงหลักสูตรยังจัดให้มีโครงการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจในทิศทางการศึกษาในสาขาวิชากฎหมาย 
คุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพโดยเชิญวิทยากรในวิชาชีพทางกฎหมายต่างๆมาให้ความรู้และสร้างแรง
บันดาลใจในการศึกษา 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา : หลักสูตรมีกระบวนการ ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ตามแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาเข้าสู่ระบบ 

ประธานหลักสูตรชี้แจง ทบทวนบทบาทหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมวางแผน 

แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาประจ าชัน้ป ี

ชี้แจงให้นิสิตทราบและปฏิบัตติามคู่มือ 

หลักสูตรจัดท าคู่มือหลักสูตรเอกสารแสดง

ขั้นตอนการลงทะเบียน 
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ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จากการวิเคราะห์มคอ.3 และการสัมภาษณ์คณาจารย์ในหลักสูตร 
พบว่าผู้สอนส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์การสอนแบบบรรยายเป็นหลัก โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning ประกอบเป็นลําดับรอง เช่น การเปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม การอภิปรายกลุ่ม problem-based 
learning เช่น การนําประเด็นหรือปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจริง ข่าวหรือเหตุการณ์ปัจจุบันมาวิเคราะห์
ประกอบข้อกฎหมายที่กําลังศึกษา การวิเคราะห์คดีข้อพิพาทประกอบคําพิพากษาฎีกาเพ่ือศึกษาแนวคํา
พิพากษา เป็นต้น Inquiry-based learning เช่น การฝึกถาม – ตอบในเชิงโต้วาทีกับผู้สอนสําหรับคําถาม 

รายวิชาที่ใช้ Active Learning 
1. กฎหมา

ย
รัฐธรรม
นูญและ
สถาบัน
การเมือ
ง 

กําหนดให้มีการสอบปากเปล่าเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบองค์รวม ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ จับประเด็นทางกฎหมาย และนําองค์ความรู้ในรายวิชามา
ประยุกต์ใช้ผ่านการนําเสนอ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถ
ประเมินไหวพริบปฏิภาณจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และความสามารถในการทํางาน
รวมกับผู้อ่ืน โดยกําหนดวิธีให้นิสิตจับฉลากเลือกหัวข้อคําถาม นิสิตมีเวลา 1 ชั่วโมงใน
การเตรียมตัวนําเสนอหัวข้อดังกล่าว โดยสามารถใช้ทุกช่องทาง (หนังสือ ตํารา เอกสาร
ประกอบการสอบ และช่องทาง internet อ่ืนใด) เพ่ือทําการค้นคว้าข้อมูลประกอบการ
นําเสนอ นิสิตใช้เวลานําเสนอ (ส่วน presentation) และตอบคําถามผู้สอน (ส่วน 
Question and Answer) ประมาณ 30 นาท ี

2. กฎหมา
ย
ลักษณะ
หุ้นส่วน 
บริษัท 

ลดชั่วโมงบรรยายโดยเพ่ิมกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมโดยมีคําถามก่อนเริ่มเรียนคาบ
ใหม่ และมอบหมายให้นิสิตไปสัมภาษณ์องค์กรธุรกิจ เช่น ห้างหุ้นส่วน จํากัด หรือ
บริษัท จํากัด เพ่ือนําองค์ความรู้กฎหมายไปใช้ได้จริง ได้วิเคราะห์  เรียนรู้จากองค์กร
ธุรกิจโดยตรง แล้วมานําเสนอในชั้นเรียน 

3. กฎหมา กําหนดให้มีการสอบปากเปล่าเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบองค์รวม ไหวพริบปฏิภาณ 



  

 

หน้า 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ย
ลักษณะ
มรดก 

สามารถประยุกต์ใช้ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการให้นิสิตจับ
ฉลากข้อคําถามแล้วให้เวลา 10 นาที เพ่ือเตรียมตัวนําเสนอคําตอบ พร้อมทั้งตอบ
คําถามเพ่ิมเติม  

4. กฎหมา
ย
ระหว่าง
ประเทศ
แผนก
คดี
บุคคล 

มอบหมายให้นิสิตทํา Web site เพ่ือนําเสนอ 

5. วิชาการ
ว่าความ
และ
ศาล
จําลอง 

ให้นิสิตฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง (Moot Court) แบ่งฝุายโจทก์-จําเลย ให้นิสิต
ค้นคว้าข้อกฎมายเพ่ือปรับใช้กับ Case study วิเคราะห์ วิจารณ์ โต้เถียงกันในบทบาท
ของแต่ละฝุาย ฝึกทักษะศิลปะในการว่าความ เรียนรู้มรรยาท จรรยาบรรณของการ
เป็นทนายความ 

6. หลัก
วิชาชีพ
ของนัก
กฎหมา
ย 

มอบหมายให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ให้โจทย์เพื่อศึกษาค้นคว้า แยกแยะเนื้อหา วิเคราะห์เนื้อหา 
ระดมความคิดเห็นร่วมกัน (problem-based) รวมถึงการลงพ้ืนที่เ พ่ือสัมภาษณ์
ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานจริง 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัด 

และประเมินผล 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
Expected Learning 
Outcomes (ELO) 

กิจกรรมการเรียนการสอน Teaching/Learning 
Activities (TLA) 

การวัดผลและ
ประเมินผล 

Assessment 
Tasks (AT) 

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม
ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต บ น
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

บรรยายเชิงสอดแทรกคณุธรรมในด้านความซื่อสัตยส์ุจรติว่าเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของความเป็นพลเมืองที่ดีและนักกฎหมายที่ดี 

การสอบปลายภาคใน
ทุกรายวิชา  
 

2. มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อผู้อื่น มีความเข้าใจ และ 
เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น

สังเกตนิสติในช้ันเรียน, โครงการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทย 

การเข้าเรียนตรงเวลา
และการปฏิบัตตินใน
ห้องเรียนในห้องเรียน,
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สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ 

การเข้าร่วมกิจกรรม  
 

3. รับฟังความคิดเห็นและ
เคารพสิทธิของผู้อื่น 

อภิปรายถามตอบภายในช้ันเรียน และมอบหมายงานกลุม่ สังเกตการส่งงาน  
การแบ่งหน้าท่ีกันทํา  
ความร่วมมือกันทํางาน 

4. มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การประกอบวิชาชีพ 

กิจกรรมคา่ยอาสานติิศาสตร์สู่ชุมชนครั้งท่ี 8 ประจําปี 2559, 
โครงการบริการวิชาการในชุมชนตา่งๆ และการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ของนิสิตช้ันปีท่ี 3 

การเข้าร่วมกิจกรรม
นอกและการสัมภาษณ์
ผู้ใช้นิสิต 

5.  มี ความรอบรู้  เ ข้ า ใจ
หลักการและทฤษฎีพื้นฐาน 

บรรยาย ถามตอบ อภิปราย วัดผลจากการเขียน
ตอบหลักกฎหมาย 

6. สามารถประยุกต์ความรู้
จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 

บรรยาย ถามตอบ อภิปรายพร้อมทั้งสอดแทรกหลักความถูกต้อง
และเป็นธรรม และโครงการบริการวิชาการในชุมชนต่างๆ 

ตอบคําถามโดยเขียน
บรรยายสังเกตการเข้า
ร่วมกิจกรรมโครงการ
บริการวิชาการใน
ชุมชนต่างๆ 

7. มีความรู้ เข้าใจหลักการ
และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับนิติ
ศาตร์ 

บรรยาย ถามตอบ อภิปรายกรณีศกึษาเหตุการณ์ปัจจบุันต่างๆ  ตอบคําถามโดยเขียน
บรรยาย 
สังเกตการแสดงความ
คิดเห็น 

8. มี ทั กษะการแสวงหา
ความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มอบหมายงานในลักษณะโครงงานท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม่ ผลงานโครงงานและ
การอ้างอิง 

9. มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ 

ถามตอบ อภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ มอบหมายงานให้จดัทํา
โครงสร้างความคิดผ่านโปรแกรม Xmind 

ผลงานโครงงาน 

10. มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร นํ า
ความรู้ หลักการและทฤษฎี
ท า ง ด้ า น นิ ติ ศ า ส ต ร์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์
อื่นได้อย่างเหมาะสม 

บรรยาย ถามตอบ อภิปรายกรณีศกึษาเหตุการณ์ปัจจบุันต่างๆทั้ง
ในห้องเรียนและการมอบหมายงานนอกห้องเรียน 

สังเกตการแสดงความ
คิดเห็นท้ังทางวาจาใน
ห้องเรียนและงาน
ข้อเขียนที่มอบหมาย 

11. มีจิตสาธารณะ มีความ
รับผิดชอบ สํานึกในความ
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อ
สังคม และมีความเป็นไทย 

กิจกรรมคา่ยอาสานติิศาสตร์สู่ชุมชนครั้งท่ี 8 ประจําปี 2559, 
โครงการบริการวิชาการในชุมชนตา่งๆ และการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ของนิสิตช้ันปีท่ี 3 

การเข้าร่วมกิจกรรม
นอกและการสัมภาษณ์
ผู้ใช้นิสิต 
 

12. มีภาวะผู้นํา และ
สามารถทํางานเป็นทีม 

กิจกรรมคา่ยอาสานติิศาสตร์สู่ชุมชนครั้งท่ี 8 ประจําปี 2559, 
โครงการบริการวิชาการในชุมชนตา่งๆ และการฝึกงานภาคฤดูร้อน
ของนิสิตช้ันปีท่ี 3 

การเข้าร่วมกิจกรรม
นอกและการสัมภาษณ์
ผู้ใช้นิสิต 
 

13. มี ม นุ ษย สั มพั น ธ์ กั บ
สมาชิกในห้องเรียนและ
ผู้สอน 

มอบหมายงานนอกช้ันเรียน สังเกตผลงานและ
ความตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน  
 

14. สามารถใช้ข้อมูลเชิง การถามตอบ การอภิปราย มอบหมายรายงานและโครงการฝึก สังเกตวิธีการสื่อสาร 
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ตั ว เ ลข  และ เทค โน โลยี
สารสนเทศ อย่างรู้เท่าทัน 

เขียนตอบกฎหมาย ทักษะการใช้ภาษาใน
การพูด 
สังเกตจากการพูดตอบ
คําถามหรือการแสดง
ความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
ทักษะการใช้ภาษาใน
การเขียนประเมินจาก
เขียนบรรยายตอบ
ข้อสอบข้อสอบ 
 

15. สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการอบรมการเขียนงานทางวิชาการและการอ้างอิงทาง
วิชาการที่ถูกต้อง มอบหมายงานในลักษณะโครงงานท้ังงานเดี่ยว
และงานกลุม่โดยกําหนดให้ใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Xmind, 
google classroom, powerpoint, การนําเสนอในรูปแบบ
วิดีทัศน์ และการค้นคว้าแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ตา่งๆ เช่น Westlaw ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า
ข้อมูล เช่น คําพิพากษาฎีกา และบทบัญญัติทางกฎหมาย 

ผลการทําแบบฝึกหดั  
พิจารณารายงานและ
แหล่งอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนและ
หลังการเข้าร่วมอบรม
โครงการ 
 

16. สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการแสวงหา
ข้อมูล และนําเสนอข้อมูลได ้

มอบหมายงานในลักษณะโครงงานท้ังงานเดี่ยวและงานกลุม่ ผลงานโครงงานและ
การอ้างอิง 

 

แนวแสดงความคิดเห็น โดยให้นิสิตแสดงความคิดเห็นให้ประเด็นนั้นที่กําหนด เพ่ือฝึกการให้
เหตุผลและฝึกนําหลักฐานอื่นๆมาปรับใช้เพ่ือสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองเพ่ือตอบกลับคําโต้แย้งผู้สอน
เพ่ือพัฒนาทักษะในการแสดงทัศนะทางวิชาการ เป็นต้น การมอบหมายงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
แบบฝึกหัด การทํารายงานเดี่ยวเพ่ือฝึกทักษะการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเองและทักษะการเขียนเชิงวิชาการ 
การทํารายงานกลุ่มเพ่ือฝึกการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การนําเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนําเสนอ
ความรู้ตามหัวข้อที่ผู้สอนกําหนดหน้าห้องเรียนโดยใช้โปรแกรม powerpoint เพ่ือฝึกทักษะการถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจและการแสดงความคิดเห็นของตนเองต่อสาธารณะ การใช้โปรแกรม XMind เพ่ือฝึกการ
เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิด การแสดงบทบาทสมมติผ่านสื่อ เช่น วิดิทัศน์ เพ่ือฝึกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนอกเหนือจากวิธีการเขียน 

จากการสํารวจข้อมูลด้วยการพูดคุยสอบถามจากผู้สอนและนิสิตในหลักสูตรพบว่าในบางรายวิชา
นั้นมีจํานวนนิสิตต่อห้องเรียนค่อนข้างมากทําให้เป็นอุปสรรคในการเรียนแบบ active learning หรือ 
inquiry-based learning อย่างถ้วนหน้า 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนิสิตยังพบว่านิสิตยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการค้นคว้าวิจัย
และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องเนื่องจากไม่มีโอกาสเรียนรู้ทักษะเหล่านี้มาในชั้นมัธยมศึกษา 
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เมื่อผู้สอนในแต่ล่ะรายวิชามอบหมายให้นิสิตจัดทํารายงานจึงพบว่ารายงานนั้นไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของการ
ค้นคว้าวิจัยที่ดีเพียงพอ 

หลักสูตรได้ทําความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning ในแบบต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ประจําภาควิชาได้เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอน
อย่างสม่ําเสมอตลอดปีการศึกษา การใช้ระบบ e-learning ที่มหาวิทยาลัยจัดทําไว้ให้ รวมถึง technology 
enhanced learning ที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้เพ่ือประกอบการเรียนการสอนแบบ active learning ได้ 
โดยในภาคต้นของปีการศึกษา 2559 นั้น ผู้สอนในหลายรายวิชาได้ริเริ่มใช้ระบบ google classroom เพ่ือ
บรรเทาปัญหาในประเด็นจํานวนนิสิตต่อกลุ่มเรียนมากเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการใช้ระบบ active 
learning โดยตรงในห้องเรียน โดยระบบ google classroom ได้เข้ามาช่วยเหลือในการติดตามการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียนของนิสิตส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และฝึกการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าข้อมูลและการ
ทํางาน 

นอกจากนีห้ลักสูตรเล็งเห็นความสําคัญในการปลูกฝังทัศนคติเรื่องการเรียนรู้อย่างยั่งยืน นอกจาก
การเรียนการสอนในเชิงวิชาการแล้ว ภาควิชาได้จัดให้มีโครงการนอกหลักสูตรต่างๆเพ่ือกระตุ้นความสนใจ
และสร้างแรงบันดาลใจให้นิสิตมีความสนใจอย่างลึกซึ้งต่อองค์ความรู้และวิชาชีพกฎหมาย เช่น โครงการ
บริการวิชาการ และโครงการค่ายอาสา เปิดโอกาสให้นิสิตได้รับรู้ถึงปัญหาในสังคมจริง ทําให้นิสิตสัมผัส
บทบาทของกฎหมายในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและตระหนักถึงความสําคัญในการศึกษาอันจะมุ่ง
ไปสู่เส้นทางวิชาชีพต่างๆ 

หลักสูตรยังมีโครงการอบรมการค้นคว้าข้อมูลบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นที่ระบบ
เฉพาะทางของสาขากฎหมาย เช่น Westlaw และอบรมการเขียนงานทางวิชาการและการอ้างอิงที่ถูกต้อง
เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องกับนิสิตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการลอกเลียนผลงาน (plagiarism) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนิสิตและผู้สอน พบว่านิสิตจํานวนมากมีความตั้งใจในการเรียนรู้
เพ่ืออนาคต หากแต่ยังขาดทักษะในการค้นคว้าหาความรู้และการวิจัยด้วยตนเอง นิสิตยังต้องพ่ึงพาผู้สอน
เป็นอย่างสูงในการค้นคว้าหาความรู้หรือดําเนินการวิจัยต่างๆ ซึ่งการพ่ึงพิงผู้สอนมากเกินไปอาจเป็น
อุปสรรคในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 หลายรายวิชาได้เพ่ิมการมอบหมายงานในเชิงการค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นเพ่ือฝึกทักษะเหล่านี้โดยอยู่ภายในการดูแลและคําแนะนําของผู้สอน โดย
มุ่งเน้นทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาการของโลก
การทํางานในศตวรรษท่ี 21 

 

 



  

 

หน้า 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

การทดสอบก่อนสําเร็จการศึกษา  
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
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formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
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 และ
เกรด 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. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้นําไป
ทดลองใช้  

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

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 4 

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 

4 4 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
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 

4 4 

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

4 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
 

ผลการด าเนินงาน   
การประเมินนิสิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กําหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับการสร้างนัก

นิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
โดยแบ่งออกเป็นการประเมินเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) การประเมินผลสําหรับการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีทั้ง

ส่วนกลางคือมหาวิทยาลัยโดยกองทะเบียนและประมวลผล (งานรับเข้า) เป็นผู้ดําเนินการ และคณะฯเป็น
ผู้ดําเนินการคัดเลือกเองโดยใช้ข้อสอบ 100 ข้อ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบด้วย
เรื่องการใช้ภาษา การให้เหตุผล และความรู้ทางด้านกฎหมาย โดยในการสอบสัมภาษณ์นั้นจะวัด
ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมของ
นิสิต 

2) การประเมินในระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร 
การประเมินและวัดผลในรายวิชาต่างๆ โดยผู้สอนจะกําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมิน

ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเล่มหลักสูตร โดยผู้สอนกําหนดวิธีและเกณฑ์การประเมินผลโดย
แจ้งให้นิสิตทราบในชั่วโมงแรกของการสอนเพ่ือชี้แจงทําความเข้าใจตลอดจนรับฟังความคิดเห็น หลังจาก
นั้นจึงดําเนินการประเมินผลตามกิจกรรมและช่วงเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้ จะวัดผลโดยการสอบข้อเขียน 
แบ่งเป็น การสอบปลายภาค และการทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน จะแบ่งสัดส่วนการ
วัดผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ นิสิตสามารถใช้กฎหมายบนหลักของ
ความถูกต้องและเป็นธรรม นิสิตเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของนักกฎหมาย นิสิตจดจําหลัก
กฎหมายและวางหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง นิสิตเข้าใจถึงที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภท
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ของกฎหมาย ระบบกระบวนพิจารณาคดี และการใช้การตีความกฎหมาย และระบุถึงทฤษฎี หลักกฎหมาย 
และแนวคิดทางกฎหมายที่สําคัญได้ ทักษะด้านปัญญา และการวิเคราะห์ นิสิตสามารถจับประเด็นและ
จําแนกประเด็นทางกฎหมายได้ และนิสิตสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้
รว่มกันได้อย่างเหมาะสม นิสิตสามารถปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายและให้เหตุผลในทางกฎหมายได้
อย่างเหมาะสม และทักษะด้านการสื่อสาร นิสิตสามารถเขียนตอบอธิบายวินิจฉัยปรับบทกฎหมายเข้ากับ
ข้อเท็จจริง ทั้งนี้ แต่เดิมในปีที่ผ่านมารายวิชาส่วนใหญ่จะจัดสอบปลายภาค 100 คะแนน เนื่องจากสภา
วิชาชีพให้ข้อแนะนําว่าการศึกษากฎหมายไม่อาจแบ่งส่วนเนื้อหาที่เรียนแยกสอบได้ เนื่องจากเวลาเกิด
ปัญหาขึ้นจริง ต้องใช้ความรู้ในเนื้อหาวิชาทั้งหมดมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือตัดสินคดี ซึ่งบางครั้งอาจต้อง
ไปเกี่ยวข้องกับความรู้ในเนื้อหาวิชาอ่ืนอีกด้วย แต่เพ่ือให้มีการให้ผลปูอนกลับในการประเมินผู้เรียนใน
ระหว่างภาคเรียน หลักสูตรจึงพยายามให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดให้มีการทําแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน เพ่ือให้นิสิตพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้มากขึ้น หรือในบางรายวิชาจัดให้มี
การสอบปากเปล่าเพ่ือเก็บคะแนนด้วยเช่นเดียวกัน 

เกณฑ์การประเมินให้คะแนนจะแยกให้คะแนนตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้  เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาแต่ละรายวิชาจะดําเนินการวัดผลโดยแบ่งสัดส่วนคะแนน ในรายวิชาที่เป็นตัวบท จะแยก
ประเมินผลหลายลักษณะ ดังนี้ 

ด้านความจําและความเข้าใจ ประเมินจากความเข้าใจ ประเมินจากการเขียนตัวบทกฎหมายหรือ
วางหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับคําถามได้อย่างถูกต้อง ส่วนด้านความเข้าใจ นิสิตค้นหาประเด็นคําถามจาก
ข้อเท็จจริงหรือปัญหาที่กําหนดและสามารถเลือกใช้ตัวบทกฎหมายและสามารถอธิบายหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

การวิเคราะห์ปัญหา นิสิตสามารถวินิจฉัยคําตอบโดยการปรับใช้หลักกฎหมายเข้ากับปัญหาข้อ
กฎหมายตามข้อเท็จจริงหรือปัญหาที่กําหนดในคําถามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ทักษะการคิดและปัญญา พิจารณาจากการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักกฎหมายเข้ากับ
ข้อเท็จจริงที่สลับซับซ้อน 

ทักษะการใช้ภาษา ประเมินจากการเขียนวินิจฉัยปรับหลักกฎหมายตามองค์ประกอบและเงื่อนไข
ของกฎหมายได้อย่างครบถ้วนตามที่กําหนดไว้แล้ว พิจารณาจากการเขียนอธิบายด้วยภาษาเขียนประกอบ
กับภาษากฎหมาย 

นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2560 ในหลายรายวิชา เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมือง กฎหมายลักษณะมรดก เป็นต้น ได้เพ่ิมวิธีการสอบปากเปล่าเพ่ือประเมินผู้เรียนในระหว่างภาค
การศึกษา เพ่ือติดตามความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดภาค
การศึกษา อีกทั้งยังเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในระดับปัจเจก และยังเปิด
โอกาสให้ผู้สอนสามารถเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการเรียนเฉพาะรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  
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ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตด้วยวิธีการสอบปากเปล่า  

 
 

การตัดเกรดหรือผลการเรียน ประเมินผลตัดเกรดตามวิธีการตัดเกรดซึ่งได้กําหนด โดยตัดเกรด
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แบบอิงเกณฑ์ซ่ึงใช้ระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยตามที่แจ้งแก่นิสิตไว้ในประมวลรายวิชา ตามตารางนี้ 
 

  ช่วงคะแนน เกรด 

80-100 A 

75-79 B+ 

70-74 B 

65-69 C+ 

60-64 C 

55-59 D+ 

50-54 D 

ต่ํากว่า 50 F 

 
 ก่อนการประกาศเกรดทุกรายวิชาจะต้องนําผลการประเมินผลการเรียนของนิสิตเข้าสู่ที่ประชุม

ภาควิชาฯ และให้หัวหน้าภาควิชาฯ ประธานหลักสูตรฯ ร่วมกับที่ประชุมภาควิชา พิจารณาความเหมาะสม
ของการวัดผลดังกล่าว หากเห็นชอบแล้วจึงประกาศให้นิสิตทราบต่อไป 

 
ผลการประเมินหรือเกรดจะประกาศแก่นิสิตทราบผ่านระบบทะเบียนและประมวลของ

มหาวิทยาลัย หากนิสิตทราบเกรดของตนแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมายังผู้สอนโดยตรงเพ่ือชี้แจงทํา
ความเข้าใจต่อไป แต่หากผู้สอนไม่สามารถชี้แจงแก่นิสิตได้ นิสิตสามารถอุทธรณ์ขอทราบรายละเอียดการ
วัดผลได้โดยดําเนินการตามขั้นตอนที่คณะฯ กําหนดผ่านทางการเสนอคําร้องมายังหลักสูตรฯ ตามขั้นตอน

• ผู้สอนตรวจข้อสอบและให้
คะแนนตามเกณฑ์ 

• ตัดเกรดตามเกณฑ์ 

นําเข้าที่ประชุม
ภาควิชาฯ 

• หัวหน้าภาควิชาฯ 
• ประธานหลักสูตรฯ 
• คณาจารย์ภาควิชาฯ 

ที่ประชุมภาควิชาฯ
พิจารณาร่วมกัน 

• ส่งเกรดให้
มหาวิทยาลัย 

• ประกาศเกรดให้นิสิต
ทราบผ่านระบบ
ทะเบียน 

ประกาศผลการสอบ 
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ที่ปรากฎในแผนภาพในข้อ 5.5 
การให้ผลปูอนกลับในการประเมินผู้เรียนในระหว่างภาคเรียน ทําได้โดยผู้สอนสังเกตจากการตอบ

คําถาม ทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบในชั้นเรียน โดยผู้สอนจะอธิบายให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาวิชาและอธิบาย
การเขียนตอบและแนะนําให้นิสิตปรับปรุงการเขียนตอบ เพ่ือให้นิสิตพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ 

 อย่างไรก็ตาม วิธีการวัดผลดังกล่าวค่อนข้างยากสําหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งอาจไม่คุ้นเคยกับการ
วัดผลโดยการเขียนตอบข้อสอบ (แบบอัตนัย) ดังนั้น หลักสูตรจึงได้กําชับอาจารย์ผู้สอนนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้
ช่วยแนะนําและฝึกฝนวิธีการเขียนตอบข้อสอบให้แก่นิสิตเพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้และปรับตัว
เตรียมพร้อมรับการประเมินผลโดยการเขียนตอบข้อสอบ นอกจากนี้ ในระหว่างภาคเรียนหลักสูตรยังจัด
โครงการฝึกอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นิสิตชั้นปี 1 เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงเทคนิค วิธีการ 
ในการตอบข้อสอบกฎหมายและจุดบกพร่องของตนเอง ทั้งยังช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

การทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน มีส่วนช่วยในการให้ผลปูอนกลับในการ
ประเมินผู้เรียนในระหว่างเรียน ผลคะแนนดังกล่าวจะเป็นตัวสะท้อนให้นิสิตทราบจุดบกพร่องในการตอบ
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ โดยอาจารย์ผู้สอนจะแนะนําและอธิบายการเขียนตอบให้นิสิตทราบเพ่ิมเติม
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตนเองในการเรียน  

นอกจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว หลักสูตรได้ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการ ด้านการเรียนตลอดจนวางแผนการเรียน และด้านอื่นๆ แก่นิสิต ทั้งยังให้คําแนะนําในการสอนนิสิต
ให้เขียนตอบข้อสอบกฎหมายอีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนและนําแบบคําร้องขอตรวจสอบผลการเรียน (PL 01)  
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ 

นิสิตยื่นแบบคําร้อง ฯ ที่งานวิชาการ 
 

กระบวนการร้องทุกข์ในการขอตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต 
คณะรัฐศาสตร์และนติศิาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

(AUN - QA Criterion 5 - Student Assessment) 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนา
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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; 
การกํากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

 reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

 conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การทําวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

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

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 โดยคํานึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 
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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 และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

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

 
  มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา

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

 ความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

 
2 

 
2 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
2 

 
2 

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

 
2 

 
2 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม

วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

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

 
2 

 
2 

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

 
2 

 
2 

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  

 
2 

 
2 

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

 
2 

 
2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน 
(ราย) 

FTE 

1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1    
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ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน 
(ราย) 

FTE 

4. อาจารย์ 8 10 19 20.17 3 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ      
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

7 2 9 4.02 2 

รวม 15 13 28 24.19 5 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ  และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้นําไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การคํานวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการคํานวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 
30 วิธีที่ 1 โดยกําหนด 1 FTE เท่ากับการทํางาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
 

ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 5 1 1 5  
2558 5 1 1 5  
2559 5 0 0 5  
2560 5 1  

(อ. ดร. รัชนี 
แตงอ่อน ได้รับ

แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต) 

1 5 ในระหว่างปี
การศึกษา 
2560 หลักสูตร
ฯ ได้มีการ
สับเปลี่ยน
องค์ประกอบ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดย
เปลี่ยนจาก อ. 
ดร. รัชนี แตง
อ่อนเป็น อ. 
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เอกพล ทรง
ประโคนแทน 

 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2557    
2558 607.78 19.40 31.33 
2559 532 23.15 22.98 
2560 616.20 24.19 25.47 

 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2557     
2558     
2559     
2560     

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 

ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 - - - - -  
2558 5 1 - - 6  
2559 - 2 - - 2  
2560 - 2 1 - 3 ดตูารางข้อมูล

ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 
ในปี พ.ศ. 2560 

 



  

 

หน้า 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 - - - - - - - 
2558 - - - - - - - 
2559 - - - - - - - 
2560 - - - - - - - 

 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1. อาจารย์มุกกระจ่าง 
จรณี 

เข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
รายงาน SAR” วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การใช้ประโยชน์ด้านงาน
หลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2. อาจารย์พิมพ์ประไพ  
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

อบรมสัมมนา “International Arbitration in 
the Digital Age” วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ 
โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พ้อยต์ เทอร์มินอล 21 
กรุงเทพมหานคร 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการการระงับข้อ
พิพาททางเลือกทุกรูปแบบ
รวมถึงการ
อนุญาโตตุลาการ และการ
ประนอมข้อพิพาทในยุค
ดิจิตอล รวมถึงการปรับใช้
กฎหมายให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  อบรมสัมมนาเรื่อง นโยบายและทิศทางการนํา
องค์กรเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก วันที่ 
5 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดทํา 
“World University 
Ranking” เพ่ือพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

  อบรมเรื่องหลักสูตร Outcome – Based 
Education and AUN – QA วันที่ 16 มกราคม 
2561 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้รับความรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการหลักสูตรใน
รูปแบบ Outcome – 
Based Education and 
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AUN – QA 

  อบรมเรื่อง “กฎหมายสําหรับผู้บริหาร” โดย รศ. 
มานิตย์ จุมปา วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้อง PJ 
301 ตึกประยูร จินดาประดิษฐ์  

ได้รับความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ
ผู้บริหาร นําไปใช้ในการ
พัฒนางานด้านการบริหาร
ส่วนงาน 

  อบรมกฎหมายเรื่อง “พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์” โดย ท่านพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น จัดโดย
ศาลแรงงานภาค 2 วันที่ 10 เมษายน 2561 ณ 
บริษัท อมตะ คอร์ปอร์เรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ชลบุร ี

การใช้ประโยชน์ด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้าน
กฎหมายแรงงาน 

  อบรมเชิงวิชาการเรื่อง “ส่งเสริมระบบงานและ
พัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมในการประนอม
หนี้ผู้ประกันเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน” 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 
ศาลจังหวัดพัทยา 

การใช้ประโยชน์ด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านงาน
ไกล่เกลี่ย 

  เข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
รายงาน SAR” วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

การใช้ประโยชน์ด้านงาน
หลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3. อาจารย์จิรวัธ ศิริศักดิ์
สมบูรณ์ 

เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของกองกฎหมาย ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-3 
กันยายน 2560 

 

  เข้าร่วมสัมมนา “นโยบายการคลัง พลิกฟ้ืน
เศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลัง 2560” ณ โรงแรมสยาม 
เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ วันที่ 11 กันยายน 2560 

 

  เข้าร่วมอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ 
หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 
19-20 พฤศจิกายน 2560  

 

  เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ
ด้านการต่อต้านการทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการ
ทุจริต ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัย
บูรพา วันที่ 5 มีนาคม 2561 

 

  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายพึงรู้
สําหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา” ณ ห้อง
ประชุม PJ 301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา  
วันที่ 8 มีนาคม 2561 

 



  

 

หน้า 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

  เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานของกองคลังและ
ทรัพย์สิน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง จังหวัด
เชียงราย วันที่ 23-25 มีนาคม 2561 

 

  เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศ ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 1-2 
มิถุนายน 2561 

 

4. อาจารย์ชิตาพร พิศลย
บุตร โต๊ะวิเศษกุล 

- - 

5. อาจารย์เอกพล  ทรง
ประโคน 

เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “Workshop AD/SG 
เคลื่อนที่สู่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาการค้าอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 
2560 ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา 
จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์  

เพ่ือติดตามความ
เคลื่อนไหวในทางปฏิบัติ
เพ่ือนํามาใช้ประกอบการ
สอนในรายวิชากฎหมาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ซึ่งเป็นวิชาบังคับของสาขา
กฎหมายมหาชนใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปี 59)  

  เข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรับรู้
เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธี
อนุญาโตตุลาการในมหาวิทยาลัย ในวันที่  7 
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดโดย THAC สถาบัน
อนุญา โตตุล าการ  ณ คณะรั ฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใหม่และ
ติดตามความเป็นไปของ
การระงับข้อพิพาท
ทางเลือกซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสอนใน
รายวิชากฎหมายการค้า
ระหว่างประเทศและ
วิชาการระงับข้อพิพาท
ทางเลือกซ่ึงเป็นวิชาบังคับ
ของสาขากฎหมายเอกชน
ในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปี 59) 

  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ทางเลือก
ใหม่ในการระงับข้อพิพาท” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง 
จังหวัดระยอง จัดโดย THAC สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ   

เหตุผลเช่นเดียวกันกับ
ข้างต้น 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ...............นิติศาสตรบัณฑิต................. สาขาวชิา..........นิติศาสตร์................................... 

คณะ ..............รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์................................................................... มหาวิทยาลัยบรูพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

คําอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ 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 

1 อ. มุกกระจ่าง 
จรณ ี

 - - ปัญหาเขต
อํานาจศาล
ในคดี
ผู้บริโภค 

-  - - -  - Veridian E 
– Journal, 
Silpakorn 
University, 
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ 

ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1, 
เดือน
มกราคม-
เมษายน 
2561 

- -  - - - - - - -   

2. อ.พิมพ์ประไพ 
สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา 

   การพัฒนา
โมเดลสมการ
โครงสร้าง
ปัจจัยบาง
ประการที่
ส่งผลต่อ
คุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์
ผลสําหรับ
กําหนด

       Veridian E 
– Journal, 
Silpakorn 
University, 
มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 
และศิลปะ 

ปีที่ 10 
ฉบับที่ 2, 
เดือน
พฤษภาคม
-สิงหาคม 
2560 
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นโยบายด้าน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับ
หลักสูตรของ
คณะ 

     Measuring 
Trustworthi
ness: A 
Confirmato
ry Factor 
Analysis. 

       In 
Proceedin
g of 
Conferenc
e of the 
Internation
al Journal 
of Arts & 
Sciences,  

2018, 
11(01) 
pp.109-
114 

            

3 อ.จิรวัธ ศิริ
ศักดิ์สมบูรณ์ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 อ.ขิตาพร 
พิศลยบุตร 
โต๊ะวิเศษกุล 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5 อ.เอกพล  ทรง
ประโคน 

   การกระทํา
ความรุนแรง
ในครอบครัว
โดยใช้ไซ
เบอร์เข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การกระทํา
ความผิดใน
ประเทศ

       วารสาร
การเมือง 
การบริหาร
และ
กฎหมาย 
คณะ
รัฐศาสตร์
และ
นิติศาสตร์ 

ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1 
(มกราคม-
เมษายน 
2561) 
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ออสเตรเลีย:
กรณีศึกษา
สําหรับ
ประเทศไทย 

                           
รวม 3     3                    
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ผลการด าเนินงาน   

อาจารย์ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าสําหรับมหาวิทยาลัย คณะและนิสิต และการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เนื่องจากอาจารย์ต้องมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ตนเอง
ศึกษาเล่าเรียนมาตรงสายวิชาชีพนักกฎหมาย ทั้งการเรียนการสอนและสื่อสารให้นิสิตเข้าใจก็เป็นสิ่งที่
สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ผลการเรียนรู้และการเรียนการสอนใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของนโยบายภายในประเทศและความต้องการ
ของสังคม ทั้งนี้ การบริหารหลักสูตรอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ที่แต่งตั้งโดยคณะและสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คุณภาพของอาจารย์จึงเป็นคุณสมบัติที่จําเป็น
อย่างยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ ทักษะการสอนและจริยธรรมของ
อาจารย์  อาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจํา อาจารย์บางส่วนเวลา อาจารย์พิเศษ ล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่
สําคัญของหลักสูตรฯ เพ่ือกําหนดสัดส่วนอาจารย์กับนิสิตให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้ใหม่ ด้วยเหตุผลด้านการบริหารจัดการหลักสูตรต่างๆในภาควิชานิติศาสตร์เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมต่อวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําภาควิชาและประสิทธิภาพในการบริหารที่ดียิ่งขึ้น โดยได้
โยกย้ายให้ อ. ดร. รัชนี แตงอ่อน ไปเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือทําหน้าที่
บริหารจัดการหลักสูตรมหาบัณฑิตและเพ่ือทําหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แทนอาจารย์เอกพล 
ทรงประโคน ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิพนธ์ได้ และให้อาจารย์เอกพล ทรงประโคน มาทํา
หน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้แทนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์และเป็นอาจารย์ประจํา
ภาควิชานิติศาสตร์มานานกว่า 6 ปีแล้ว รายละเอียดตามคําสั่งคณะฯ ในตารางแหล่งข้อมูลอ้างอิงลําดับที่ 7 
และ 8  
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1. คุณสมบัติของอาจารย์  

1.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของภาควิชา
นิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ โดยเริ่มจากการรับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําภาควิชา
นิติศาสตร์ ภาควิชาฯ โดยหัวหน้าภาควิชาดําเนินการวิเคราะห์อัตรากําลังอาจารย์ประจําภาควิชาและ
กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะต้องมีคุณวุฒิตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์เสนอต่อคณะฯเพ่ือให้จัดทําแผน
ขอกรอบอัตรากําลังและให้คณะกรรมการประจําคณะฯมีมติเห็นชอบจากนั้นดําเนินการขอให้มหาวิทยาลัย
อนุมัติกรอบอัตราและประกาศรับสมัครและคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 (ฉบับหลัก)  

1.2 การคัดเลือกอาจารย์ประจ า 

เมื่ออาจารย์ผ่านการคัดเลือกแล้ว อาจารย์จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยในเรื่อง
เกี่ยวกับทักษะการสอน การวัดผล และภาระงานอ่ืนที่มหาวิทยาลัยกําหนด นอกจากนี้ ยังต้องได้รับการ
อบรมจากคณะฯเกี่ยวกับภาระงานต่างๆตามภารกิจของภาควิชาฯและคณะฯ หลังจากเริ่มปฏิบัติงานมา

แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร

ของคณะ 

การสรรหาและคัดเลือก
อาจารย์ 

ภาระงานอาจารย์และ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

อบรมและกิจกรรมเพื่อ
ความก้าวหน้าในสายงาน 

ประเมินผลสมรรถนะการ
ท างานของบุคลากร 

ให้รางวัล/การขึ้นเงินเดือน/
ความดีความชอบ 

การเล่ือนต าแหน่ง 
บุคลากรจ านวนคงเดิม/
ลาออก/เลิกจ้าง/เกษียณ 
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เป็นระยะเวลา 6 เดือนคณะฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติงานโดยแบ่งเป็น 2 ระยะๆ
ละ 3 เดือนและเมื่อผ่านการประเมินแล้วจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ เพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนและ/หรือ
ต่อสัญญาจ้างเป็นประจําทุกปี 

1.3 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 มีขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งตามลําดับ ดังนี้   

 1) อาจารย์ประจําภาควิชาทุกคน โดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นประธานประชุมหารือกันเพ่ือกําหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร  ดังนี้ 

  1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

  1.2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขานิติศาสตร์  

  1.3 มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา/เนื้อหา
ในหลักสูตร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการก่อน 

 2) เมื่อภาควิชาฯคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ 1) 
แล้ว ภาควิชาฯ ก็จะดําเนินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อไปตามลําดับ ดังนี้ 

           2.1 ภาควิชาฯเสนอรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรมายังฝุายวิชาการของคณะฯ  

           2.2 ฝุายวิชาการของคณะฯพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิ ตําแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการ หากพบความไม่ถูกต้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะส่งกลับให้ภาควิชาฯพิจารณาใหม่ 
แต่หากถูกต้องครบถ้วนในทุกเรื่อง ฝุายวิชาการของคณะฯ จะดําเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ
ประจําคณะฯให้ความเห็นชอบและดําเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติต่อไป 

 3) แผนการดําเนินการ ในกรณีท่ีอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่ครบจํานวน 5 คนในระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งอาจเกิดขึ้นใน 2 กรณีคือ  

         3.1 กรณีท่ีทราบล่วงหน้า เช่น เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อหรือลาออก กรณีนี้
อาจารย์ประจําหลักสูตร ฯ ต้องประชุมหารือกันกําหนดแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่เพ่ือ
ทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะว่างลง โดยอาศัย 2 แนวทางตามลําดับคือ  

   (ก) คัดเลือกจากอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรใดๆ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 1)   
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   (ข) หากไม่มีอาจารย์ประจําภาควิชาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในข้อ 1) หรือไม่มีอาจารย์ประจําที่ยังมิได้ประจําหลักสูตรใดๆ จะต้องเสนอเรื่องต่อภาควิชาเพ่ือขอ
เปิดกรอบอัตราอาจารย์ประจําภาควิชาตามกระบวนการที่กล่าวแล้วข้างต้น 

        3.2 กรณีท่ีไม่ทราบล่วงหน้า เช่น เสียชีวิต กรณีนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องประชุม
หารือกันโดยอาศัย 2 แนวทางในข้อ 3.1(ก) 3.1(ข) ตามลําดับ ในการดําเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจําหลักสูตรใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะว่างลง  

         ทั้ง 2 กรณี กระบวนการทั้งหมดต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 3 เดือนหลังมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรว่างลง 

 หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2560 ภาควิชานิติศาสตร์ ได้รับสมัครอาจารย์ประจําเพ่ิมอีก 1 
ตําแหน่ง (แต่มิใช่อาจารย์ผู้รับผิดชอบในหลักสูตรนี้) ตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น  

2. การบริหารสมรรถนะอาจารย์ 

 การบริหารอาจารย์  มหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนาคณาจารย์ในเรื่องจํานวนและ
คุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทําแผนอัตรากําลังและแผนพัฒนาคณาจารย์ รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ  และตําแหน่งทางวิชาการ  ทั้งทุนการศึกษาต่อและ
กองทุนวิจัยแก่อาจารย์ สําหรับระดับคณะฯซึ่งกํากับดูแลภาควิชานิติศาสตร์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
นั้น ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงและปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถึงพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอน รวมถึงมีการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจให้กับอาจารย์
ผู้สอนซึ่งสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกําหนดภาระงานขั้นต่ํา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2553 และ
ประกาศของคณะฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถ
กําหนดภาระงานของตนเองที่ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือจัดสรรเวลาให้กับการเรียนการสอนและการ
พัฒนาตนเองด้านวิชาการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและสันทนาการเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีภายในองค์การ และด้านการ
ส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมด้วย 

แผนภาพกลไกการบริหารอาจารย์ 

 

 

 

 

บริหารอาจารย์ 

ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานตามบทบาทของอาจารย์ 
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3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการส่งเสริม

พัฒนาอาจารย ์

เข้าประชมุคณะกรรมการเพื่อวางแผน 

จัดท างบประมาน 

จัดท าตามแผน 

รายงานผลการพัฒนาอาจารย ์

-ประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน 

-กรรมการประจ าหลักสูตร 

-กรรมการประจ าหลักสูตร 

-กรรมการประจ าหลักสูตร 

-อาจารย ์
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ล าดับที่ แหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิง 

1 เล่มหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2553 
2 เล่มหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2559 
3 ระบบจัดตารางเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา ข้อมูลรายวิชาในปีการศึกษาที่ 2560 
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วนมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2553  
5 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0111/2559 เรื่อง ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 
6 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0097/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดภาระงาน

สอนเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจําคณะ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2560  
7 คําสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0090/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
8 คําสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0102/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2556 
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs 

of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 
that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด 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. 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่
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. 
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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 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

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

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

 
2 

 
2 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
2 

 
2 

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

 
2 

 
2 

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

 
2 

 
2 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  

 
2 

 
2 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 

 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์ 

พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
(ตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น) 
ล าดับ ชื่อพนักงาน

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1. 1. น.ส.ธารทิพย์ ภวะ
วิภาต 
2. นางสาวณปภา จิ
รมงคลเลิศ 

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การ
สืบค้นฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพ่ือการวิจัย 
(Mendeley) ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา 

งานห้องสมุดและ IT 

2. 1. น.ส.สุทธาทิพย์ 
จับใจเหมาะ 
2. นายธีรวัฒน ์ฉันท
โสภณ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"Network Monitoring and Management" ณ 
ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

งาน IT 

3. 1. น.ส.กุลญาดา 
เนื่องจ านงค์  
2. น.ส.ณปภา จิรมง
คลเลิศ  
3. นายจุลดนัย จง
กลาง 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและน าเสนอ
งานวิจัย โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและ
ความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี 
หัวหิน อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

งานวิจัย 

4. 1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
2. นายธัช ขันธประ
สิทธิ์ 

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร ณ โรงแรม
แปซิฟิก พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

งานประชาสัมพันธ์ 

5. 1. น.ส.ประภาศรี 
ถนอมจิตร์ 
2. น.ส.ชญาภา เรียบ
เรียง 

สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "คลายปัญหาการปฏบัติ
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุร ี

งานการเงินและพัสดุ 

6. ๑. นางจุฑามาศ ชู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ งานการเงินและพัสดุ 
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สุวรรณ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพันเอก
อาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ห้องท่ี ๒ อาคาร
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

7. 1. น.ส.ชญาภา เรียบ
เรียง 
2. น.ส.ประภาศรี 
ถนอมจิตร์ 

โครงการ"เตรียมความพร้อมเข้าสู่ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560" ณ ห้องประชุม MD 601 ชั้น 1 อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ 
ม.บูรพา 

งานการเงินและพัสดุ 

8. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงินและงานพัสดุ 

เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงาน
บัญชี ณ อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์ ห้อง P ่J ๓๐๑ 

งานการเงินและพัสดุ 

9. 1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
2. นายธัช ขันธประ
สิทธิ์ 

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความ
ร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ณ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

งานกิจการนิสิต 

10. 1. นายธัช ขันธประ
สิทธิ์ 

การเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้"
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑และฉบับเพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี"ณ ห้องประชุม
พระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 

งานกิจการนิสิต 

11. ๑. น.ส.กุลญาดา 
เนื่องจ านง 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานเวทีสาธารณะว่าด้วยหลัก
นิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 จัดโดย
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) ณ โรงแรมดุสิตธานี 
กรุงเทพมหานคร 

งานกิจการนิสิต 

12. 1. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร 
สวาสนา 
 

เข้าร่วมโครงการอบรมบทบาทเชิงปฏิบัติการ 
"นักศึกษาในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน" 
ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง จ. กรุงเทพมหานคร 

งานกิจการนิสิต 

  

 

  
ผลการด าเนินงาน   

 โดยหลัก หลักสูตรฯ ใช้ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนจากส่วนงานของคณะฯ  
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 แต่อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเพ่ือประโยชน์อื่นๆของทั้งนิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตร คณะฯ ได้มีนโยบายให้
บุคคลากรสายสนับสนุนซึ่งเดิมประจําอยู่ในส่วนงานต่างๆของคณะฯ เข้ามาทําหน้าที่ประจําในภาควิชา
ต่างๆ ภาควิชาละ 1 คน ซึ่งภาควิชานิติศาสตร์ได้รับนายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์มาเป็นเจ้าหน้าที่ภาควิชา
นิติศาสตร์ (ตามบันทึกข้อความคณะฯ ในตารางแหล่งข้อมูลอ้างอิงข้างล่าง) เพ่ือทําหน้าในการอํานวยความ
สะดวกในเรื่องต่างๆภายในภาควิชานิติศาสตร์และหลักสูตรนี้ด้วย ซึ่งมีผลทําให้การบริหารจัดการหลักสูตร
นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม และยังสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรนี้ได้เป็น
อย่างดี และยังเป็นแรงสนับสนุนที่สําคัญในการดําเนินการและให้ความช่วยเหลืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรนี้ในเรื่องการจัดโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวนิสิตและคณาจารย์อีกด้วย      

  

1.คุณสมบัติของพนักงานสายสนับสนุน 

พนักงานสายสนับสนุนมีคุณสมบัติตรงตามที่คณะฯต้องการและมีความรู้ความสามารถตาม
ตําแหน่งหน้าที่ของตน ทั้งมีประสบการณ์ในตําแหน่งที่ตนรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสายสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) พนักงานห้องสมุด พนักงานฝุายบุคคล พนักงานการเงิน พนักงานด้าน
วิชาการ งานวิจัย งานประชาสัมพันธ์พนักงานสารบรรณและพนักงานกิจการและพัฒนานิสิต ทั้งนี้ 
พนักงานสายสนับสนุนเหล่านี้มีจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือในปัญหาทางด้านเทคนิคและให้ความร่วมมือกับ
คณาจารย์ และนิสิตที่มาติดต่อขอความช่วยเหลืออย่างดีตามพันธกิจหลักของพนักงานสายสนับสนุน 

IT คุณสมบัติ ห้องสมุด 

วิจัย 
ประชา 

สัมพันธ์ 

วิชาการ การบริหารจัดการ การเงิน 

กิจการ
นิสิต 

การพัฒนาศักยภาพ
และฝึกอบรม บุคคล 
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พนักงานสายสนับสนุนยังพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยศึกษาเพ่ิมเติมในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย  

2. การบริหารจัดการพนักงานสายสนับสนุน 

คณะฯมีนโยบาย แผนสนับสนุนรวมทั้งทุนวิจัยเพ่ือให้พนักงานสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพใน
ขอบเขตหน้าที่ของตนเอง ดังที่ปรากฏในประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 
0047/2561 เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจําปี
งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 เป็นต้น  

3. การพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม 

การพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรม ดังตารางแนบข้างต้น พบว่า พนักงานสายสนับสนุนได้ศึกษาดูงาน 
อบรมความรู้ เข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามงบประมาณสนับสนุนที่คณะจัดสรรให้ 
โดยสามารถเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลการพัฒนาบุคลากรฝุายสนับสนุนอื่นๆได้ที่ฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา http://polsci-
law.buu.ac.th/emp/perform/user/perform_officesearch.php ทั้งนี ้ได้แสดงตัวอย่างไว้แล้วดัง
ตารางข้างต้น  

 

 

  แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

ล าดับที่ แหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิง 

1 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0011/2561 เรื่องการให้
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 
ครั้งที่ 1 

2 ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0047/2561 เรื่องการให้
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ จากเงินรายได้ของคณะฯ ประจําปีงบประมาณ 2561 
ครั้งที่ 2 

3 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
http://polsci-law.buu.ac.th/emp/perform/user/perform_officesearch.php  

4 บันทึกข้อความ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ ศธ. 6612.2/188 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2560  เรื่อง ขออนุญาตให้นายสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ ตําแหน่งวิชาการศึกษา มาปฏิบัติงานที่
ภาควิชานิติศาสตร์  

 

http://polsci-law.buu.ac.th/emp/perform/user/perform_officesearch.php%20ทั้งนี้
http://polsci-law.buu.ac.th/emp/perform/user/perform_officesearch.php%20ทั้งนี้
http://polsci-law.buu.ac.th/emp/perform/user/perform_officesearch.php


  

 

หน้า 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

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

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

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

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
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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 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

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

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

 
3 

 
3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 3 

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

4 4 

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

มีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

4 4 

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

3 3 
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ของผู้เรียน 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ) 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ภาคปกติ) 

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 93 100 84 55 55 
1/2556 164 100 98 68 68.00 
1/2557 142 100 57 36 36.00 
1/2558 212 100 96 71 71.00 
1/2559 279 100 186 125 125.00 
1/2560 173 96 136 90 101.00 

 
ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ภาคพิเศษ) 

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 431 100 309 237 237 
1/2556 350 100 327 263 263 
1/2557 348 100 272 242 242 
1/2558 289 100 132 115 115 
1/2559 180 100 151 108 108 
1/2560 234 85 193 142 170.58 

*ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จากงานวิชาการ  
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ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

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 

2556 351 248 242 237 211 201 207 33 40 4 723 
2557 288 253 242 209 233 226 201 66 19 13 767 
2558 186 145 203 172 205 196 221 222 24 19 754 
2559 233 189 165 158 158 147 184 10 0 0 504 
2560 232 184 184 180 150 148 139 138 7 2 652 

หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 
2. ในช่องรวม ให้นับจํานวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 

เอกสารแนบประกอบด้วย :  
1.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2557 (19 สิงหาคม 2557) 
2.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2557 (22 พฤษภาคม 2558) 
3.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2558 (11 สิงหาคม 2558) 
4.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2558 (19 มกราคม 2559) 
5.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2559 (9 สิงหาคม 2559) 
6.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2559 (30 มิถุนายน 2560) 
7.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2560 (30 กันยายน 2560) 
8.จํานวนนิสิตปัจจุบันแยกตามปีที่เข้า ปีการศึกษา 2560 (31 พฤษภาคม 2561) 
(สามารถเข้าดูได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp?avs115693723=1) 
 

ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2557 288 1 128*  35 31 11 1 
2558 186 - - - 41 7 2  
2559 233 - - - 44 4   
2560 232 - - - 48    
*นิสิตรหัส 57 ที่เหลือ อาจสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ประมาณเดือนสิงหาคม -
กันยายน 2561  (จะนับว่าจบภายในระยะเวลา)  
**ข้อมูลจาก http://reg.buu.ac.th หัวข้อ “ผู้สําเร็จการศึกษา”  วันที่ 25 มิถุนายน 2561 
ผลการด าเนินงาน   
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ข้อ 8.1 และ 8.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ในเบื้องต้นผ่านการประชุมหลักสูตร การประชุม
ภาควิชา การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และงานวิชาการคณะฯ โดยมีกลไกดังต่อไปนี้ 
 
1. การรับนิสิต 

กระบวนการรับนิสิตโดยทั่วไป คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้มีการประชุมอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณากําหนดแผนการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2560 ในประเด็นหลักคือ คุณสมบัติ
ของนิสิตและจํานวนนิสิตที่จะรับ แล้วนําเสนอท่ีประชุมของภาควิชานิติศาสตร์ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะฯ และงานวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ดังนี้  

1) เรื่องคุณสมบัติของนิสิต 
1.1คุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) 
     (ก) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545และพ.ศ.
2559  
 (ข) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคม
รังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือพ้นสภาพการ
เป็นนิสิตด้วยเหตุถูกไล่ออกด้วยความผิดอย่างร้ายแรงจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน 
 
1.2 คุณสมบัติเพ่ิมเติมที่กําหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 กําหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา เช่น ต้องมีคะแนน GAT ร้อยละ 80 คะแนนผลการเรียน
(GPAX) ร้อยละ 20 ต้อง คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามลําดับเรียงคะแนนจากสูงสุดลงมา หรือมีการ
กําหนดเกณฑ์องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากคะแนนจากการสอบข้อเขียน
กับทางคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป)ร้อยละ 100 คัดเลือกผู้มีสิทธิ
เข้าศึกษาตามลําดับเรียงคะแนนจากสูงสุดลงมา อีกท้ังต้องเป็นผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกฎหมาย จึงต้องผ่าน
การสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ 
คณะกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์จะต้องใช้คําถามที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว  
 
 

2) เรื่องจ านวนนิสิตที่จะรับ 
       ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้มีการดําเนินการรับนิสิตเพ่ือเข้ามาศึกษาในปี
การศึกษา 2560 ตามกระบวนการต่างๆที่กําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้  
      (1) อาจารย์ประจําหลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดแผนการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 
2560 โดยได้มีการนําแผนและผลของการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2559 จํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาจริง 
อัตราการคงอยู่ของนิสิต รวมถึงเกณฑ์คุณสมบัติในการรับนิสิต งบประมาณและเรื่องความคุ้มทุน เป็นต้น 
มาพิจารณาประเมินกระบวนการรับนิสิตประกอบการทําแผนการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2560 และ
ภายหลังจากการประชุม อาจารย์ประจําหลักสูตรมีมติเห็นชอบในจํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร
นิติศาสตร ปีการศึกษา 2560 และได้นําเรื่องเข้าท่ีประชุมภาควิชานิติศาสตร์ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบตามที่
อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอ 
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     (2) เมื่อได้มติจากท่ีประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ทางภาควิชานิติศาสตร์ก็ได้นําข้อมูลดังกล่าวแจ้งที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และส่งให้แก่งานวิชาการของคณะฯดําเนินการตามข้ันตอนในการ
ประกาศรับสมัครต่อไป 
 
เรื่องกระบวนการรับสมัครนิสิต 
    เพ่ือให้หลักสูตรสามารถคัดเลือกนิสิตได้ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ข้างต้น หลักสูตรได้วางกลไกการ
คัดเลือกนิสิตดังนี้  
 
1) ในขั้นตอนการเปิดรับสมัคร 
         ดําเนินการโดยการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร ข้อมูลการคัดเลือกและประกาศผล
ทางเวบไซด์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (http://www..polsci-law.buu.ac.th) มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ข้อมูลใน
การรับสมัครซึ่งสามารถสอบถามได้ทางโทรศัพท์หรือติดต่อสอบถามได้ที่คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์และ
การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของคณะฯ    
 
2) ในขั้นตอนของการคัดเลือก  
         - ฝุายวิชาการของคณะฯ ดําเนินการประสานการประกาศรับสมัคร และจะดําเนินการสอบ
สัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตามลําดับ 
          - ในส่วนของการสอบสัมภาษณ์นั้น อาจจะกําหนดให้อาจารย์ที่ทําหน้าที่สัมภาษณ์ใช้คําถามต่อไปนี้
เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ได้แก่  
 1. ให้นิสิตแนะนําตนเอง 
 2. เหตุผลที่มาเรียน  
 3. ทราบเกี่ยวกับหลักสูตรจากแหล่งใด 
 4. เหตุผลที่ตัดสินใจในการเรียนกฎหมาย 
 5. การเรียนในหลักสูตรฯ คาดว่าจะนําความรู้ทางด้านกฎหมายไปใช้ในอนาคตอย่างไร มีเปูาหมาย
อาชีพในอนาคตอย่างใด 

6. กฎหมายใดผู้สมัครคิดว่ามีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาสังคมไทยในปัจจุบันมากสุด 
 

 ทั้งนี้ หลักสูตรได้นําผลการสัมภาษณ์และจํานวนสถิติผู้สมัครและลงทะเบียนเรียนมาหารือในที่
ประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือหารือแนวทางในการบริหารจัดการจํานวนผู้สมัคร และเป็นแนวทางในการ
ประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมแก่กลุ่มบคคลที่สนใจหลักสูตรต่อไปในการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 
ต่อไป 

ผลการดําเนินการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีจํานวนที่ประกาศรับภาคปกติ 96 
คน ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 173 คน มีจํานวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 136 คน และมีจํานวนนิสิตที่
ลงทะเบียน 90 คน และมีจํานวนที่ประกาศรับภาคพิเศษ 85 คน ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 161 
คน มีจํานวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 193 คน และมีจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน 142 คน รวมนิสิตใหม่ทั้งสิ้น
จํานวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 87.87 

 (รายละเอียดปรากฏตาม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2560 รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 5 
เมษายน พ.ศ.2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0369/2560 เรื่องการรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับ
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ปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4ปี) ประจําปีการศึกษา 2560 ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ 0428/2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิ(4 ปี) ประจําปีการศึกษา 2560  และตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนักศึกษาใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4ปี)) 
 

ข้อ 8.3 และ 8.4 ได้มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียน
ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ และมีการให้คําปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวด
แข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ ผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษา การจัดโครงการเสริมหลักสูตรทั้งก่อนเข้าศึกษาจนจบการศึกษา และดําเนินกระบวนการ
ต่างๆ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ และภาควิชาดังนี้  
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและระหว่างการศึกษา 
       

(1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทางหลักสูตรได้ทําการจัดโครงการสําหรับนิสิตใหม่ ดังนี้ 
      - นิสิตรหัส 60 มีการเตรียมการดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศและโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาให้แก่นิสิตใหม ่ เพ่ือให้คําแนะนําเกี่ยวกับการลงทะบียน การพบอาจารย์ที่
ปรึกษา การเตรียมตัวในการศึกษากฎหมาย โดยมีการเชิญวิทยากรทางด้านกฎหมาย ร.ศ.มานิตย์ จุมปา 
มาแนะนําให้แก่นิสิตในวันปฐมนิเทศ ในวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2560 และเชิญศาสตราจารย์จรัล ภักดีธนา
กุลเป็นวิทยากรขอโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เพ่ือให้นิสติ
ได้รับรู้ถึงแนวทางการศึกษากฎหมาย นิสิตสามารถศึกษาวิชากฎหมายให้สําเร็จตามหลักสูตร และนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต 
 (2) ระหว่างการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรฯ ได้กําหนดให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
อาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมให้ความรู้กฎหมาย ตลอดจนให้คําปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน 
ทําให้นิสิตมีจิตสาธารณะช่วยผู้อ่ืน ทําให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ค้นหาคําตอบจากปัญหากฎหมายในการพัฒนา
ตนเองในการปรับข้อเท็จจริงในชีวิตจริงเข้ากับหลักกฎหมายของตนเองและสร้างฐานการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซึ่งได้จัดเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายโดยมีโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 27-29 
มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง มีนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมจํานวน 
80 คน มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนๆประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
กิจกรรมสอนหนังสือและสันทนาการให้น้องๆนักเรียน กิจกรรมทําบุญตักบาตรและสวดมนต์ไหว้พระ 
กิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมภาควิชา
นิติศาสตร์ ครั้งที ่ 1/2561 วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561) นอกจากนั้นมีการพานิสิตเข้าร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ปีพ.ศ.2560 ของสํานักงานศาลยุติธรรมภาค 2 ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.
2560 ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา  มีการจัดแข่งขันตอบกฎหมายภายในภาควิชานิติศาสตร์ เมื่อ
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้อง POL-LAW402 ชั้น 4 อาคารสหศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัด
โครงการแนะนําการเขียนตอบข้อสอบและการใช้เหตุผลทางกฎหมายประจําปีการศึกษา 2560 โดย ผ.
ศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้อง QS1-4001 อาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดโครงการอบรมการใช้ข้อมูลสารสนเทศสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้อง AUDITORIUM ชั้น 4 อาคารสหศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัด
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โครงการพานิสิตในรายวิชา 67814259 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง เข้าศึกษาดูงานณ ศาล
รัฐธรรมนูญ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2561  มีการจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการ
ประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์สุพัตรา โยนงาม ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้อง 
POL-LAW301 และห้อง POL-LAW302 มหาวิทยาลยับูรพา (รายละเอียดสามารถดูได้จากภาพข่าว
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจากเวบไซด์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (http://www..polsci-
law.buu.ac.th, รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ.2561 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561) 
 
 
 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตในระดับปริญญาตรี 
     หลักสูตรมีแนวทางในการดูแลนิสิต ดังนี้  
     1) มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตในทุกชั้นปี โดยมีคําสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติสาสตร์ ที ่
0058/2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คําแนะนําแก่นิสิตในทุกเรื่อง นอกจากนั้นทางหลักสูตรยังมีประธาน
หลักสูตร คือ นางสาวมุกกระจ่าง จรณี และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกสี่คน คือ นางสาวพิมพ์ประไพ 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายจิรวัธ ศิริศักดิ์วัฒนา นางชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล และนายเอกพล ทรง
ประโคน คอยให้คําแนะนําแก่นิสิตในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าผล
การศึกษาของนิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในสถานะรอพินิจด้วย 
      2) แนะนําให้นิสิตได้รู้จักเจ้าหน้าที่ฝุายสนับสนุนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับนิสิตมากที่สุดในกรณีมีความ
จําเป็นต้องติดต่อในเรื่องธุรการทั่วไป (ในงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่) 

3) แจ้งชั่วโมงให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันและเวลาที่แน่นอน รวมทั้งกําหนดช่องทาง
อ่ืนๆในการติดต่อสื่อสารเพ่ิมเติม เช่น ทางโทรศัพท์ในกรณีเร่งด่วน หรือ Facebook หรือ Line หรือทาง 
Email  เป็นต้น  

(รายละเอียดปรากฏตาม คําสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0058/2560 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 และรายงานการประชมุ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ.2561) 

 
- อัตราการคงอยู่   
สรุปอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตร 2553 ดังนี้ 
 1. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษารหัส 57 (เข้าศึกษาปี 2557) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่
ลงทะเบียน 288 คน อยู่จนครบ 4 ปีตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 210 คน คิดเป็นร้อยละ 72.91 
 2. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษารหัส 58  (เข้าศึกษาปี 2558) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่
ลงทะเบียน 186 คน อยู่จนครบ 3 ปีตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 136  คน คิดเป็นร้อยละ 73.11 
  
สรุปอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตร 2559 ดังนี้ 

about:blank
about:blank
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  1. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษารหัส 59  (เข้าศึกษาปี 2559) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่
ลงทะเบียน 233 คน อยู่จนครบ 2 ปีตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 185 คน (ณ ปัจจุบัน) คิดเป็นร้อย
ละ 79.39 
 2. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษารหัส 60  (เข้าศึกษาปี 2560) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่
ลงทะเบียน 232 คน อยู่จนครบ 1 ปีตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 184  คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 
 
 - การส าเร็จการศึกษา  
สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4ปี) หลักสูตร 2553 ดังนี้ 
 1.จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของนิสิตที่เข้าศึกษาในรหัส 57 ของหลักสูตร คือ จํานวนที่ลงทะเบียน  
288 คน สําเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี ตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 129 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79 
 ส่วนจํานวนนิสิตรหัส 57 ที่เหลืออาจสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 (ประมาณเดือน
สิงหาคม-กันยายน 2561) ซึ่งยังเป็นช่วงระยะเวลาที่จะคํานวณนับว่าสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี
ได้  
(รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลสถิตินิสิตสําเร็จการศึกษางานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าดูได้ที่http://reg.buu.ac.th/registrar/stat.asp?avs115693723=1) 

 
8.5  มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ได้มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน โดยมีการจัด
ห้องเรียน ห้องสมุดคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ (หนังสือกฎหมาย ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย เช่น Westlaw SpringerLink) รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสม เช่นนิสิตสามารถ
ใช้พื้นที่บริเวณภายในมหาวิทยาลัย และภายในหอสมุดของมหาวิทยาลัยได้จัดพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ มี
ปลั๊กไฟให้ยืมสําหรับใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นิสิตนํามา มีหนังสือเอกสารตําราที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ในหลักสูตร มีห้องน้ํา มีพ้ืนที่สําหรับรับประทานอาหาร มีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณชั้น
ล่างของหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา มีสํานักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการนิสิตในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยสะดวกแก่นิสิตในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนิสิต 
แผนพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 
ประกาศการรับสมัครนิสิต 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
รายงานการประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมอ่ืน กิจกรรมเพ่ิมเติมพิเศษ การแข่งขัน 
ตารางกําหนดหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
คู่มือการศึกษา 
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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 สําหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and 

equipment (lecture halls, classrooms, project 
3 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
rooms, etc.) are adequate and updated to 
support education and research (1) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

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

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

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

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

3 3 

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

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
ผลการด าเนินงาน   

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันสําหรับนิสิตทุก
หลักสูตรได้แก่ ฝุายอาคารสถานที่สําหรับใช้เป็นห้องเรียนส่วนกลาง สํานักคอมพิวเตอร์จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  สํานักหอสมุดจัดเตรียมหนังสือตําราเอกสารข้อมูลระบบสืบค้นต่างๆ
เพ่ือใช้ในการเรียนสอนโดยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกหลักสูตร รวมทั้งยังมีการจัดสรรทรัพยากร
อ่ืนๆที่จําเป็นต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆที่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้บริการของนิสิตทุก
หลักสูตร 
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ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โดย
สํานักหอสมุดจะมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเอกสาร ตํารา วาสารทางกฎหมาย มีฐานข้อมูลเพ่ือ
สืบค้น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ความต้องการจากอาจารย์ประจําหลักสูตรและจัดเตรียมไว้เป็น
สัดส่วนสําหรับนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปี ทั้งยังสนับสนุนห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตไร้สายด้วย 

 
 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้คํานึงถึงสภาพแวดล้อม การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยด้านการ
คมนาคม มหาวิทยาลัยบูรพาจัดให้มีรถสวัสดิการ ซึ่งวิ่งให้บริการผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
ประกอบด้วย สายสีเทาและสายสีทอง ให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 น. ถึง 21.00 น. และวัน
เสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 19.00 น. เปิดบริการฟรี เพ่ือรับส่งนิสิตและบุคลากรเชื่อมต่อจาก
เส้นทางรอบมหาวิทยาลัยเข้าสู่ภายในบริเวณอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง ส่วนด้านสุขภาพ
อนามัยมีสนามกีฬา เชาว์ มณีวงษ์ และสวนนันทนาการให้นิสิตได้ออกกําลังกาย พร้อมทั้งมีศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถรองรับการให้บริการแก่นิสิตในกรณีรักษาพยาบาล นอกจากนี้การเสริมสร้าง
ความรู้ศาสตร์ทางทะเลมีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลอันมีชื่อเสียง เพ่ือให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ในการบูรณาการองคค์วามรู้ศาสตร์ทางทะเลกับกฎหมาย 
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สําหรับระดับคณะฯ/ภาควิชา และหลักสูตรฯนั้น ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้
ให้ความสําคัญในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยประชุมร่วมกันเสนอให้ภาควิชานิติศาสตร์
จัดทํางบประมาณเสนอต่อคณะฯในการจัดซื้อเอกสาร ตํารา วารสารทางกฎหมายสําหรับนิสิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์และได้รับการจัดสรรงบประมาณในจํานวนที่เหมาะสมต่อจํานวนนิสิตทุกปี ทั้งนี้เอกสาร ตํารา 
วารสารทางกฎหมายในส่วนนี้จะมีการจัดเตรียมไว้ที่ห้องสมุดของคณะฯ ซึ่งจะเกิดความสะดวกและตรงต่อ
ความต้องการของนิสิตในหลักสูตรมากขึ้น รวมทั้งมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย รองรับการเข้าใช้ได้
อย่างทั่วถึงด้วย โดยนิสิตในหลักสูตร ฯ สามารถใช้งานห้องสมุดของคณะ ฯ โดยการยืมเอกสาร ตํารา 
วารสารทางกฎหมาย รวมทั้งคําพิพากษาศาลฎีกา และใช้ระบบสืบค้นที่หลักสูตรฯร่วมกับคณะ ฯ จัดเตรียม
ไว้อย่างเพียงพอและท่ัวถึงด้วย 
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จากการนําผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาวิเคราะห์ในที่ประชุม
หลักสูตร ฯ และภาควิชา ฯ อย่างสม่ําเสมอ จึงตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอน
สําหรับวิชาชีพนักกฎหมายที่ดีแล้วนั้น นิสิตควรได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติว่าความโดยฝึกจากห้องปฏิบัติการ
ศาลจําลอง หลักสูตร ฯ ร่วมกับภาควิชาและคณะฯจึงดําเนินการสร้างห้องปฏิบัติการศาลจําลอง (Moot 
Court) ในอาคารสหกิจศึกษาเป็นอาคารใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ซึ่งใช้ฝึกปฏิบัติในรายวิชาว่า
ความและศาลจําลอง รวมถึงใช้จัดแข่งขันในกิจกรรมแถลงการณ์ด้วยวาจาและแข่งขันตอบปัญหาทาง
กฎหมาย 

 

 
 
 
 

 
อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

ล าดับ ประเภท จ านวน ลักษณะการใช้งาน/อุปกรณ์ 
1 ห้องเรียน 13 ห้อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศครบทุกห้อง และ

มีคอมพิวเตอร์ชนิด All-in-one พร้อม
ด้วยโสตทัศนูปกรณ์อันทันสมัยที่ใช้สําหรับ
การเรียนการสอน 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(ความจุ 50 ที่นั่ง) 

2 ห้อง มีคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการรวมจํานวน 100 
เครื่อง 

ห้องบรรยาย (ความจุ 45 ที่นั่ง) 1 ห้อง  
ห้องบรรยาย (ความจุ 48 ที่นั่ง) 2 ห้อง  
ห้องศาลจําลองและห้องบรรยาย

(ความจุ 66 ที่นั่ง) 
1 ห้อง  

ห้องบรรยาย (ความจุ 84 ที่นั่ง) 6 ห้อง  
ห้องบรรยาย Auditorium 

(ความจุ 180 ที่นั่ง) 
1 ห้อง  
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2 ห้องประชุม 2 ห้อง  
ห้องประชุม (ความจุ 15 ที่นั่ง) 1 ห้อง  
ห้องประชุม (ความจุ 40 ที่นั่ง) 1 ห้อง  

3 ห้องโถงเอนกประสงค์ 
(ความจุ 124 คน) 

1 ห้อง เพ่ือให้บริการนิสิต 

4 ห้องสันทนาการ 1 ห้อง เพ่ือการพักผ่อนของคณาจารย์และ
บุคลากร 

5 ห้องพักคณาจารย์จํานวน  22 ห้อง  
6 ห้องสํานักงานคณบดี 1 ห้อง  
7 ห้องประชาสัมพันธ์ 1 ห้อง  
8 ห้องสํานักงานกิจการนิสิต 1 ห้อง  
9 ห้องสโมสรนิสิต 1 ห้อง  
10 ห้องมุดคณะรัฐศาสตร์และ

นิติศาสตร์ (ความจุ 80 ที่นั่ง) 
1 ห้อง ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอน

ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
และนิติศาสตร์ มากมาย 

11 ห้องสมาคมศิษย์เก่านิสิต 1 ห้อง  
12 ห้องทํางานวารสาร 2 ห้อง  
13 ห้องสํานักงานภาควิชา 2 ห้อง  

ล าดับ ประเภท จ านวน ลักษณะการใช้งาน/อุปกรณ์ 
14 ศาลาสําหรับพื้นที่สูบบุหรี่ 1 หลัง  
15 พ้ืนที่จอดรถยนต์ 45 ช่องจอด  
16 ที่ลาดสําหรับรถเข็นคนพิการและ

ผู้ปุวย 
  

17 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด  ทั่วทั้งอาคารมีบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงสุดให้บริการทั่วถึงทุกจุด 

18 นั่งพักสําหรับนิสิต และบอร์ดติดตั้ง 
พร้อมด้วยระบบโทรทัศน์ 

ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นที่ 2-7 

 เ พ่ืออํานวยความสะดวกให้นิสิตและ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภาควิชา ฯ 
และใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ตลอดเวลา 

19 ลิฟต์อันทันสมัยขนาดความจุ 
1,500 กิโลกรัม 

2 ตัว  

20 ห้องน้ําสําหรับผู้พิการ ชั้นที่ 1 และ
ห้องน้ําสําหรับเพศหญิง-ชาย 

ประจําทุกชั้น 

  

21 อาคารเรียนติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
ตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วย
อาคารสาธารณะและอาคารสูง 

  

22 ระบบไฟฟูา ระบบไฟฟูาสํารอง  ตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยอาคาร
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และระบบประปา สาธารณะและอาคารสูง 
23 อาคารหอพระพุทธรูป 1 หลัง  

 
หลักสูตร ฯ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ให้ความสําคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 

สุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงบุคคลที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าถึงในการใช้อุปกรณ์และ
สถานที่ได้ โดยมีทางลาดสําหรับรถเข็นผู้พิการและผู้ปุวยอํานวยความสะดวกในบริเวณทางเข้าชั้นล่างของ
อาคาร มีลิฟต์พร้อมด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย สามารถรองรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางกายภาพ 
รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตามมาตรฐานกฎหมายว่าด้วยอาคารสาธารณะและอาคารสูง 
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นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้จัด “โครงการฝึกงานของนิสิตภาควิชานิติศาสตร์” เป็นระยะเวลา 2 

เดือน (ช่วงภาคเรียนฤดูร้อน) เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับโอกาสออกไปฝึกปฏิบัติงานจริงตาม
หน่วยงานราชการ เช่น ศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการ และหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ฝุายกฎหมายของ
บริษัทเอกชนในนิคมอมตะ สํานักงานทนายความต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชาของ
นิสิตทุกชั้นปี เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน  
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ตารางก าหนดการน านิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่ประจ าปีการศึกษา 2560  

นิสิตชั้นปี สถานที่ศึกษาดูงาน รายวิชา 
ชั้นปีที่ 1 
รหัส 60 

ศึกษาดูงาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

(อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์) 
วันที่ 29 มีนาคม 2561 

วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและ
สถาบันการเมือง 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 59 

ศึกษาดูงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว  
จังหวัดชลบุร ีวันที่ 7 สิงหาคม 2560 วิชากฎหมายลักษณะครอบครัว 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 58 

ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดชลบุรี 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 

วิชาการว่าความและศาลจําลอง 

ชั้นปีที่ 4 
รหัส 57 

ศึกษาดูงาน ณ เรือ113 คณะโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 27 กันยายน 2560 

และ ศึกษาดูงาน ณ ท่าเรือแหลมฉบัง +  
ศูนย์ควบคุมการจราจรทางทะเล (สมุทรเขต)  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 

 
 

วิชากฎหมายพาณิชยนาวี 

 
 จากการวางแผนของหลักสูตร ฯ ในเรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากสถานที่
ปฏิบัติงานจริง โดยหลักสูตร ฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 
ซึ่งจะต้องชี้แนะแนวทางการเรียนกฎหมายต่อไปข้างหน้าอย่างถูกวิธีและมีเปูาหมายที่จะเลือกเรียนในสาขา
ที่ตนถนัดต่อไป โดยเฉพาะในรายวิชาด้านหลักกฎหมายมหาชนที่นิสิตจะได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษาดูงานในสถานที่จริง เช่นเดียวกับนิสิตชั้นปีที่ 2 ก็ได้เรียนรู้กระบวนการศาลยุติธรรมในคดี
ครอบครัวและเยาวชน สําหรับการศึกษาดูงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ควรได้เปิดโลกทัศน์กับการ
เรียนรู้กฎหมายในทางปฏิบัติวิชาชีพของนักกฎหมายซึ่งตอบสนองกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
รวมถึงการได้รู้จักกับกฎหมายเฉพาะทางที่เกี่ยวกับศาสตร์ทางทะเลในภาคตะวันออกอย่าง กฎหมาย
พาณิชยนาวี ซึ่งผลการประเมินความพ่ึงพอใจจากการไปศึกษาดูงานในทุก ๆ ครั้ง นิสิตมีความพอใจมากที่
ได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน ได้เห็นการปฏิบัติงานของจริง ทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเมื่อกลับมาเรียน
ในชั้นเรียน รวมถึงทําให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจที่อยากประกอบอาชีพในสายงานกฎหมายที่มีความ
หลากหลายและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น อยากเป็นทนายผู้เชี่ยวชาญในคดีการค้าระหว่างประเทศ 
ประกันภัยทางทะเล เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายในบริษัทส่งออกสินค้า ข้าราชการในกรมศุลกากร กรม
เจ้าท่า การท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น 
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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. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลปูอนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ 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 มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
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. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยนําเข้า และผลการปูอนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input 

to curriculum design and development (1) 
3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยนําเข้า 

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

3 3 

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

3 3 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

2 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

3 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยนําเข้า และผลการปูอนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   
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หลักสูตรวางแผนกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อ
ครบรอบทุก 5 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ และการร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย/คณะฯ/หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรได้นําข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นแนวทางหลัก   
 นอกจากนี้ในระหว่างการใช้หลักสูตร ฯ หลักสูตร ฯ ได้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนจากการประเมินผลของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม
และทันสมัย อีกทั้งการคํานึงถึงความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งเดิมไม่
สอดคล้องพันธกิจ วิสัยทัศน์ เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีการปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
2559 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมกับการคํานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของสังคมโดยเฉพาะในภาคตะวันออก 
 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตอบสนองกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านกระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยตรง 
หลักสูตร ฯ เมื่อปีการศึกษา 2558 – 2559 จึงได้เชิญผู้ใช้บัณฑิตในสายวิชาชีพกฎหมาย กล่าวคือ ผู้
พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ รวมถึงเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า ผู้บริหาร อาจารย์ประจํา
หลักสูตร เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนิสิตปัจจุบัน มาร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
โดยจัดเป็นโครงการตลอด 2 ปี  ทําให้ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากหลากหลายแง่มุม อันนํามาสู่การ
พิจารณาเพื่อกําหนดแนวทางการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรลงสู่รายวิชาให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันสมัย ซึ่งจากเดิมหลักสูตร ฯ เพียงแต่ใช้วิธีการสํารวจข้อมูลปูอนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มคนดังกล่าวแล้วนําผลการตอบรับมาประเมินผล วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ฯ เห็นชอบร่วมกันว่า สําหรับการเก็บข้อมูลในปีที่ 3 
ติดต่อกันนี้ควรทําในรูปแบบ 
1. การเข้าหากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ยังไม่เคยสัมภาษณ์ และเป็นกลุ่มที่อาจเข้าถึงยาก หากเชิญแต่ละท่าน
มาในลักษณะจัดโครงการอาจไม่สะดวก จึงใช้วิธีการขอนัดสัมภาษณ์โดยตรง (walk in) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้
บัณฑิตในภาคเอกชน เช่น บริษัทในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และสํานักงานทนายความ 
2. จัดงานคืนสู่เหย้า 1 ทศวรรษ นิติศาสตร์บูรพา วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์
เก่า นิสิตปัจจุบัน และเพ่ือสานสัมพันธ์ฉันพ่ีน้องลูกรพีบูรพา เนื่องในโอกาสที่ภาควิชานิติศาสตร์ครบรอบ 
12 ปี 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา หลักสูตร ฯ ได้ข้อสรุปดังนี้  

รายงานผลข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2560) 
หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรวิชาชีพ 

1.ศาลยุติธรรม 
ศาลจังหวัดชลบุรี นิสิต/บัณฑิตของหลักสูตร ฯ มีความรับผิดชอบ มี

น้ําใจ สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี อดทน อ่อนศาลแขวงชลบุรี 
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น้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่  
ศาลแรงงานภาค 2  อยากให้หลั กสู ตรผลิ ตนักกฎหมายที่ มี ความ

เชี่ยวชาญด้านแรงงานภาคตะวันออก พร้อมทั้งเป็น
นักกฎหมายที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี นิสิต/บัณฑิตของหลักสูตร ฯ มีจิตอาสา ปรับตัวได้
เร็ว สามารถสื่อสารกับประชาชนที่มาติดต่อ
หน่วยงานได้อย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ศาลจังหวัดพัทยา 

2.ส านักงานอัยการ 
อัยการจังหวัดพัทยา -นิสิต/บัณฑิตของหลักสูตร ฯ กระตือรือร้นใฝุรู้ รู้จัก

ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบสูง
ปรับตัวในการเรียนรู้งานได้ดี 
-หลักสูตร ฯ มีการเรียนการสอนที่ดีอยู่แล้ว เมื่อ
เทียบกับนักศึกษาจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่มี
ชื่อเสียงอ่ืน ๆ แต่สิ่งที่ “เด็กนิติ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีโดดเด่นกว่าที่อ่ืน คือ การเรียนรู้และปรับตัวได้ดี”  

อัยการจังหวัดแขวงพัทยา 

อัยการจังหวัดชลบุรี นิสิต/บัณฑิตของหลักสูตร ฯ ปรับตัวได้เร็ว สามารถ
สื่อสารในข้อกฎหมายกับประชาชนที่มาติดต่อ
หน่วยงานได้เป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิต
อาสา มีความรับผิดชอบในการมาทํางาน 

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 
อัยการจังหวัดชลบุรี แผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 
3.ส านักงานบังคับคดี จังหวัดชลบุรี นิสิต/บัณฑิต ของหลักสูตร ฯ สามารถทํางานที่ใช้

ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ดี เรียนรู้งานได้ด้วย
ตนเองโดยไม่ต้องสอนหรือแนะนําอะไรมาก มีวินัย
ในการมาทํางาน มีความรับผิดชอบและมีจิตอาสา 

4.ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ภาค 2 จังหวัดชลบุรี 

-หลักสูตรควรจัดให้มีวิชากฎหมายยาเสพติดเป็น
วิชาเลือก เนื่องจากจํานวนคดียาเสพติดมีมากใน
ภาคตะวันออก 
-นิสิต/บัณฑิต ของหลักสูตร ฯ ทํางานเข้ากับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี มีการปรับตัวในการเรียนรู้งานดีถึงแม้จะ
ไม่เคยเรียนกฎหมายพิเศษบางตัวมา แต่สามารถ
ค้นคว้าและเรียนรู้ได้เร็ว 

5.ธนาคารออมสิน -นิสิต/บัณฑิต ของหลักสูตร ฯ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์หลาย ๆ ได้ มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
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ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีน้ําใจ อดทน 
หน่วยงานภาคเอกชน 

1.ส านักงานทนายความ นิสิต/บัณฑิต ของหลักสูตร ฯ ทํางานเข้ากับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี มีการปรับตัวในการเรียนรู้งานดีมาก 
สามารถใช้ทั กษะ เกี่ ย วกับคอมพิว เตอร์ ได้ ดี 
ประสานงานติดต่อกับผู้คนได้คล่องแคล่ว  

2.บริษัทเอกชน นิสิต/บัณฑิต ของหลักสูตร ฯ มีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย มีน้ําใจต่อผู้อ่ืน แต่บางครั้ง
อาจอดทนต่อสภาวะการทํางานที่กดดันไม่ค่อยได้ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
1.ศิษย์เก่า -อยากให้หลักสูตร ฯ เปิดรายวิชาเลือกได้เยอะ ๆ 

หลากหลายมากกว่านี้  และอยากให้มีวิชาวิจัย 
เพราะเด็กนิติ ฯ ไม่ค่อยได้มีโอกาสเรียนรู้ระเบียบวิธี
วิจัย รวมถึงอยากให้เรียน English for Lawyer 
มากกว่านี้ เพราะจําเป็นมากในการเรียนต่อหรือ
ทํางาน 
-อยากให้มีศาลจําลอง 
-อาจารย์มีความใกล้ชิดกับนิสิต คอยดูแลและ
สามารถติดต่อ ปรึกษาในเรื่องข้อกฎหมายได้อยู่
ตลอดเวลา ทั้ง ๆ ที่บัณฑิตเรียนจบไปแล้ว  

2.นิสิตปัจจุบัน -อยากให้การเรียนการสอนมี Active lerning 
มากกว่านี้ หนังสือในห้องสมุดยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของจํานวนนิสิต  
-อาจารย์มีความใกล้ชิดกับนิสิต คอยดูแลและ
สามารถติดต่อ ปรึกษาได้ทุกเรื่อง เมื่อเทียบกับ
เพ่ือนที่เรียนนิติศาสตร์ต่างสถาบัน 
-อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ตึกใหม่ดีมาก ระบบ 
wifi-Interneet รวดเร็วทั่วถึง ดีใจที่มีศาลจําลอง 
แต่ไม่ค่อยเหมาะใช้เป็นห้องเรียนเท่าไหร่ 

3.ผู้ปกครองนิสิต/บัณฑิต มีความภาคภูมิใจที่ส่งลูกมาเรียนในหลักสูตร ฯ 
สัมผัสได้ว่าหลักสูตร ฯ ดูแลนิสิตดีตลอดระยะเวลาที่
ลูกเรียนอยู่ 
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 จากตารางรายงานผลข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา 
หลักสูตร ฯ ได้นํามาวิเคราะห์ในการประชุมร่วมกันเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรในรอบหน้า แต่สําหรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาในรายวิชา ด้านการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมเสริมทักษะอ่ืนใดตามที่หลาย
กลุ่มได้ให้ข้อเสนอแนะมา ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที หลักสูตร ฯ จะนํามติที่ประชุมหลักสูตร ฯ ไปแจ้ง
ต่อคณาจารย์ผู้สอนทุกคนในที่ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ เพ่ือเร่งปรับแผน และร่วมกันหาแนวทางพัฒนา
หลักสูตรกันต่อไป  

ทั้งนี้ผลข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตร ฯ วิเคราะห์ร่วมกันว่า เสียงสะท้อนของ
แต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นมีความแตกต่างกันไป เนื่องจากลักษณะของการปฏิบัติงานในแต่ละ
หน่วยงาน และวัฒนธรรมองค์กร เช่น หากเป็นหน่วยงานภาครัฐ นิสิต/บัณฑิตของหลักสูตร ฯ จะได้ฝึกงาน
หรือทํางานในหน้าที่ของนิติกร ซึ่งต้องทํางานตามระบบราชการ รวมถึงการประสานงานด้านธุรการ ซึ่ง
ต้องการความมีวินัย รับผิดชอบ มีจิตอาสา สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีได้ดี 
จากผลการประเมินจึงสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  ส่วนลักษณะการทํางานของหน่วยงาน
ภาคเอกชนและวัฒนธรรมองค์กรของสายงานธุรกิจ ทําให้นิสิต/บัณฑิตต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ต้อง
กระตือรือร้น สามารถทํางานภายใต้ความกดดันได้ ผลสะท้อนในส่วนการเรียนรู้และปรับตัวได้ไวของนิสิต/
บัณฑิตค่อนข้างชัดเจนว่ามีความพร้อมในการทํางาน ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูลตรงกันว่า องค์
ความรู้พ้ืนฐานกฎหมายของนิสิต/บัณฑิตค่อนข้างดี แต่สิ่งสําคัญคือเวลาที่ต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ ๆ จาก
กฎหมายพิเศษท่ีต้องค้นคว้าเพ่ิมเติม นิสิต/บัณฑิตของหลักสูตร ฯ สามารถประยุกต์ ปรับใช้กฎหมายได้ ใช้
งานได้จริง  

นอกจากนี้ ในส่วนของการนํางานวิจัยของอาจารย์มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรอบปี
การศึกษา 2560 มีงานวิจัย “ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม: 
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภูมินิเวศน์อ่าวตราด จังหวัดตราด” ของอาจารย์พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่ง
รับผิดชอบสอนในรายวิชากฎหมายพาณิชยนาวี โดยงานวิจัยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้ คือ 
ผลกระทบของการทําประมงพ้ืนบ้านกับประมงพาณิชย์ในพ้ืนที่ทะเลอาณาเขตและทะเลชายฝั่ง ซึ่งต่างฝุาย
อ้างสิทธิของตนในการใช้ประโยชน์จากการทําประมงที่ทับซ้อนกันอยู่ ประกอบกับการนํานิสิตไปศึกษาดู
งานทีศู่นย์ควบคุมการจราจรทางทะเล (สมุทรเขต) แหลมฉบัง ทําให้นิสิตเห็นภาพการแบ่งเขตการเดินเรือ
ระหว่างเรือเดินสมุทร (เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ) กับเขตการเดินเรือประมงพ้ืนบ้านและเรือประมง
พาณิชย์ที่จะแบ่งแยกโซนกันอย่างชัดเจน เพ่ือปูองกันปัญหาเรือโดนกัน ทําให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางทะเลมากข้ึน 

สําหรับการตรวจสอบวิธีการเรียนการสอนและการวัด-ประเมินผล หลักสูตร ฯ ได้ประชุมระหว่าง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยคอยสอบถามข้อมูลจากคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านถึงผลการประเมินการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล รวมถึงผลสะท้อนหรือข้อร้องเรียนจากนิสิตอย่างสม่ําเสมอ รวมถึงร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการจากประสบการณ์การสอนของคณาจารย์ในภาควิชานิติศาสตร์ 
เพ่ือนําข้อดี ข้อเสียเหล่านั้นมานําปรับปรุงอยู่เสมอ 
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 ด้านการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการต่าง  ๆ หลักสูตรได้เน้นและตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดหาทรัพยากรด้านแหล่งค้นคว้าข้อมูล ตํารา เอกสารสําคัญ วารสาร บทความ
ทางด้านวิชากฎหมายให้เพียงพอและทันสมัยอยู่ตลอด โดยนําผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาวิเคราะห์แล้วนําเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาต่อภาควิชา ฯ และคณะฯต่อไป 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

แก้ไข 

ก าหนดโครงการพัฒนา

ปรับปรุงหลักสูตรในแบบ 

กรรมการหลักสูตรด าเนินการ

ทวนสอบผลสัมภาษณ ์

ผู้สอน จัดท า มคอ.5  

ของแต่ละรายวชิา 

ส ารวจความพึงพอใจใน

กระบวนฯต่อนิสิต 

กรรมการหลักสูตรจัดท า มคอ.

7 

รายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับ 

กรรมการหลักสูตร 

ผู้สอนส่ง มคอ5 ในระบบ 

TQF 

แก้ไข 

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน ก าหนดวาง

ระบบผู้สอน ติดตามประเมินผลหลักสูตร 

ประชุมวางแผนบริหารหลักสูตร 

ก ากับติดตาม ตรวจสอบการ

จัดการแผนการเรียนรู้ 

ประชุมจดัตารางสอนและ

ผู้สอน ก่อนภาคการศึกษา 

เกณฑ์ภาระงาน 

ตารางสอนอาจารย์

ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

แก้ไข 
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มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทํา ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

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

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

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

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

3 3 

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

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานทํา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

3 3 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 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 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

1  นายนฤนาท 
บุญเพ็ง,  
นายวีระวัฒน์ 
บุญมา และ
นายภาสกร 
แตงเผือก 

√    รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
ตอบปัญหาดา้นกฎหมาย
ระดับอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออก (ภาค 2) เนื่อง
ในวันรพี ประจาํปี 2560 

  √ การ
แข่งขัน
ตอบ
ปัญหา
กฎหมาย 

สํานักงาน
ยุติธรรม 

19 ส.ค. 
60 

  √       

2 นายรักษ ์ 
จินดาสวัสดิ์, 
นายพาณิชย์ 
กิจจาวรากร 
และนายชวิน 
ดิษฐโชติ 
 

√    รางวัลลําดับที่ 4 การ
แข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย เนื่องในวันรพี
วิชาการ ประจาํปี 2560 

  √ การ
แข่งขัน
ตอบ
ปัญหา
กฎหมาย 

สํานักงาน
ยุติธรรม 

19 ส.ค. 
60 

  √       

3 นายนฤนาท 
บุญเพ็ง,  
นายวีระวัฒน์ 
บุญมา และ
นายภาสกร 
แตงเผือก 

√    รางวัลลําดับที่ 4 การ
แข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายระดับอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี 
ประจําป ี2560 

  √ การ
แข่งขัน
ตอบ
ปัญหา
กฎหมาย 

มหาวิทยา
ลัยธรรม 
ศาสตร์ 

12 พ.ย. 
60 

  √       

4 นางสาวณัตยา 
กลัดแก้ว และ

√    เข้าร่วมการแข่งขัน
โต้เถียงปัญหากฎหมาย

  √ การ
แข่งขัน

มหาวิทยา
ลัยธรรม 

ต.ค. 60   √       
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นายอาทิตย์ 
จิตร์จํานงค์ 

โดยการแถลงการณ์ด้วย
วาจาในชั้นอุทธรณ์ ครั้งที่ 
15 ประจําปกีารศึกษา 
2560  

ตอบ
ปัญหา 

ศาสตร์ 

5 นิสิตชั้นปีที่ 1-
4 ของภาควิชา
นิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา  

√    เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
ตอบปัญหาทางกฎหมาย
ของนิสิต ประจําปี
การศึกษา 2560   

  √ การ
แข่งขัน
ตอบ
ปัญหา
กฎหมาย 

คณะ
รัฐศาสตร์
และ
นิติศาสตร์ 
มหาวิทยา
ลัยบูรพา 

9 เม.ย. 
61 

  √       

รวม     5                
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ผลการด าเนินงาน   

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยบูรพาให้ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบของ 
AUN QA หลักสูตร ฯ จึงเริ่มเก็บข้อมูลในส่วนของการกํากับติดตามอัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก 
ระยะเวลาในการศึกษา และการได้งานทํา เพ่ือการผลิตบัณฑิตจะได้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ตารางแสดงอัตราการตกออกของนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 57-60) 

รหัสนิสิต จ านวนนิสิตลงทะเบียน
เรียน/คน 

จ านวนนิสิตตกออกในชั้นปีที่ 1 
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย 

57 ภาคปก 42 - - 

ภาคพิเศษ 193 - 43 

58 ภาคปก 81 - - 

ภาคพิเศษ 86 - 3 

59 ภาคปก 125 3 4 

ภาคพิเศษ 108 5 3 

60 ภาคปก 94 2 1 

ภาคพิเศษ 144 42 11 

 
จากตารางข้างต้นเป็นการนําตัวเลขมาวิเคราะห์เฉพาะกรณีที่นิสิตพ้นสภาพเนื่องจากคะแนนเฉลี่ย

สะสมไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด (ไม่นับกรณีไม่มาชําระเงินหรือไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนแรก ) 
หากพิจารณาจากปีการศึกษา 2558-2559 ซึ่งมีกระบวนการรับนิสิตลักษณะเดียวกัน (ยกเว้นปีการศึกษา 
2557) โดยเฉพาะในส่วนของนิสิตภาคพิเศษ ที่หลักสูตร ฯ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกนิสิตโดยการสอบเข้า
โดยตรงเอง (ออกข้อสอบโดยภาควิชานิติศาสตร์) และตัดคะแนนตามจํานวนรับนิสิตที่ประกาศไว้ จึงเป็น
กระบวนการที่หลักสูตร ฯ ได้มีโอกาสคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณภาพ สอบผ่านตามมาตรฐานที่จะเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้ แต่เมื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนิสิตภาคพิเศษปีการศึกษา 2560 หลักสูต ร ฯ 
จําเป็นต้องรับนิสิตเกือบทั้งหมดท่ีมาสมัครสอบเพ่ือให้ได้จํานวนนิสิตตามเปูาหมาย ที่ประชุมหลักสูตร ฯ ได้
วิเคราะห์ร่วมกันโดยนําข้อมูลที่รับทราบจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ จึงได้ข้อสรุปว่า 
อาจเกิดผลกระทบจาก 1) อัตราการเกิดของเด็กลดน้อยลง 2) ปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยเองกับกรณีให้ลด
จํานวนรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ส่งผลกระทบให้นักเรียนที่สนใจจะเรียนนิติศาสตร์และมีภูมิลําเนา
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อยู่ในภาคตะวันออกหันไปเลือกเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยอ่ืนแทน เช่น มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เป็นต้น 3) รายได้ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ลดลงตามจํานวนรับนิสิต ทําให้หลักสูตร ฯ 
ไม่มีโอกาสใช้วิธีการตั้งเกณฑ์มาตรฐานในการรับนิสิตสูงมากจนเกินไป เพ่ือพยุงไม่ให้รายรับลดน้อยลงไป
มากกว่านี้ 

ดังนั้น สําหรับนิสิตปีที่ 1 (รหัส 60) จึงประสบกับปัญหาในการเรียนค่อนข้างมาก หลักสูตร ฯ ได้
กําชับกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของนิสิตปี 1 ให้ติดตามความก้าวหน้าระหว่างภาค
เรียนอย่างสม่ําเสมอ เช่น ให้ฝึกพัฒนาการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ประกอบกับการจัดกิจกรรม 
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนกฎหมาย และโดยเฉพาะช่วงลงทะเบียนเรียนภาค 2 สําหรับนิสิตที่
อยู่ในสถานะรอพินิจได้บังคับให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนหมดช่วงเพ่ิม ถอน เป็นต้น อย่างไรก็ดี อัตรา
การตกออกของนิสิตรหัส 60 ภาคพิเศษ ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ทําให้หลักสูตร ฯ ต้องเตรียมวางแผนวิธีการการรับนิสิตให้มีคุณภาพในปีต่อ ๆ ไป 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน 
มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ด้านทักษะการ
เคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตจาก
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี ้หลักสูตร ฯ ไดจ้ัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสริมศักยภาพ เช่น 
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ในการเข้ารับการศึกษา โครงการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย โครงการ
อบรมวิธีการใช้ข้อมูลสารสนเทศสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการค่ายอาสานิติสู่ชุมชน โครงการอบรม
ภาษาต่างประเทศ (TOEIC) โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย และเพ่ือให้
นิสิตมีผลงานในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตร ฯ มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาทางกฎหมายในเวทีวิชาการระดับประเทศต่าง ๆ เป็นประจําทุกปี ในโอกาสวันรพีวิชาการ โดย
เริ่มจากการโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายของนิสิตภาควิชานิติศาสตร์ เมื่อได้ตัวแทนที่เป็นทีมที่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองอันดับที่ 1 และ 2 เพ่ือส่งไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป 
จากผลการแข่งขันทุกปีที่ผ่านมา ผลงานของนิสิตในระดับภูมิภาคตะวันออกประสบผลสําเร็จมาโดยตลอด 
จากการได้รางวัลชนะเลิศ รองอันดับ 1 หรือ 2 รวมถึงรางวัลชมเชย ส่วนระดับประเทศนิสิตมีผลงานดีที่สุด
ประจําปีการศึกษา 2560 คือ ได้ที่ 4 ของประเทศ 

สําหรับการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้มีการสํารวจจาก
บัณฑิตที่มีงานทําหรือมีกิจการของตนเอง ซึ่งการมีงานทํานับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ จากข้อมูลของกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย โดยดูข้อมูลได้จากเวปไซต์ของมหาวิทยาลัย  
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ที่มา http://buuapi.buu.ac.th/buumis/index.php/cuptqa/api/jobelement/2560/21/63 

เมื่อหลักสูตรนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์แล้วพบว่าโดยทั่วไปผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายในการประกอบวิชาชีพทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา บัณฑิตจึงเข้า
อบรมวิชาว่าความ ของสํานักอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย และ/หรือ ศึกษาต่อ  ณ 
สํานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพ่ือเตรียมตัวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา หรืออัยการผู้ช่วย เมื่ ออายุ
ครบกําหนดตามเกณฑ์ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในด้านคุณสมบัติทางวิชาชีพนัก
กฎหมาย รวมทั้งศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทําให้ตลอดระยะเวลาที่หลักสูตรสํารวจภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรภายในช่วงระยะเวลา 2 ปีแรกที่จบไปยังมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับบัณฑิตใน
สาขาอ่ืน  

อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้ผลิตบัณฑิตทุกรุ่นที่สามารถสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตไทยได้มาแล้วหลาย
สมัย รวมถึงบัณฑิตสามารถสอบเป็นอัยการผู้ช่วยได้แล้วจํานวน 5 ท่าน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาติดต่อกัน 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทั่วประเทศที่ผลิตบัณฑิตสําเร็จการศึกษามาแล้วเป็น
ระยะเวลา 7 ปี (ปีการศึกษา 2549-2556) และบัณฑิตสามารถสอบไล่ได้ในสายวิชาชีพกฎหมาย อย่างเช่น
ตุลาการ และพนักงานอัยการ 

รายนามบัณฑิตของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตท่ีสอบอัยการผู้ช่วยได้/ปีพ.ศ.ที่ประกาศผลสอบ 

1. นายอารักษ์ บัวแก้ว 2559 
2. นายศิริพล ตันติพูล 2560 
3. นางสาวณัฎฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ 2561 
4. นางสาวกมลวรรณ คันฉ่อง 2561 
5. นายอัครวัฒน์ เข็มโรจน์ 2561 

 

http://buuapi.buu.ac.th/buumis/index.php/cuptqa/api/jobelement/2560/21/63


  

 

หน้า 43 รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

นอกจากนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลักสูตรได้ให้ความสําคัญกับการนําข้อมูลปูอนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร จึงได้จัด “โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2558” และ“โครงการนิติศาสตร์พบผู้ประกอบการ ประจําปีการศึกษา 2559” 
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร (ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
จากสายวิชาชีพกฎหมาย และผู้ประกอบการ) รวมถึงในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ฯ ได้ปรับรูปแบบ
วิธีการเก็บข้อมูลปูอนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มที่ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมโครงการที่ภาควิชา
นิติศาสตร์ร่วมกับหลักสูตร ฯ จัดขั้นในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา จึงใช้วิธีการนัดสัมภาษณ์ โดยคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องไปนิเทศน์นิสิตเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ฯ ตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่มีทั้งนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และเป็นผู้ใช้บัณฑิตทํางานอยู่ จึงทําการเก็บข้อมูลแยก
ประเภทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในคราวเดียวกันอย่างครบถ้วน ทําให้ได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
แก่หลักสูตร โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาให้นิสิตของหลักสูตรมีเอกลักษณ์ของตนเอง และควรเน้นผลิตนัก
กฎหมายที่เด่นด้านกฎหมายแรงงาน เนื่องจากภาคตะวันออกมีโรงงาน บริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมจํานวนมาก 
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออก ทําให้บัณฑิตที่สําเร็จ
ออกมามีจุดเด่น และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในภาคตะวันออกได้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ ์

 
 

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

4  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

4  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

4  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

4  

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

3  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

4  

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 2  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

2  

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

2  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 2  

 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

2  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 2  

 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

2  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 2  

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

2  

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 
 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

4  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and 
 Infrastructure) 

3  

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

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 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่ งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

3  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 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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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 
 

เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- - หลักสูตรมีการให้ข้อมูล

ป้อนกลับจากการ
ประเมินผลการเรียนที่ท า
ให้ผู้เรียนสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาตนเองจน
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ 

- 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

รายวิชาในหลักสูตรมี
ความทันสมัย และ
สอดคล้องกับภูมิภาค
ตะวันออก เช่นกฎหมาย
พาณิชยนาวี 

ควรถ่ายทอดรายละเอียด
ของหลักสูตรไปยังผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 

รายวิชา ในหลักสู ตรมี
ความทันสมัยและส่งเสริม
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น
กฎหมายที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานในภูมิภาค
ตะวันออก  

มี พั ฒ น า ก า ร ใ น ก า ร
สื่อสารรายละเอียดของ
หลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้
เสียมากขึ้น 

- 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

หลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนสามารถ
เลือกรายวิชาเลือกได้ตาม
ความต้องการ 

- - - 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

วิธีการเรียนการสอนมี
ความหลากหลายและ

- มี พัฒนาการด้ านกา ร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้

- 
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เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ทันสมัย 
 
 
 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แ น ว ค ว า ม คิ ด  active 
learning เพ่ือเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองให้
ผู้ เ รี ยน  โดย ใช้ วิ ธี ก าร
เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายขึ้น 

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

หลักสูตรมีเกณฑ์การ
ประเมินผลที่ชัดเจน 

- หลั กสู ต รมี เ กณฑ์ ก า ร
ประเมินผลที่ชัดเจน และ
เพ่ิมวิธีการประเมินผลวิธี
ใหม่ เ พ่ือช่ วยให้ผู้ สอน
ติดตามและประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระหว่างภาคการศึกษา 

- 

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

- ควรมีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรสายวิชาการ 

- ควรมีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาทรัพยากร
บุคลากรสายวิชาการ 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- - - - 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียน
ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงผลการเรียนให้ดี
ขึ้น 

- มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่ พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ท า ง
วิ ช าชี พ  และส่ ง เ ส ริ ม
บรรยากาศการเรียนรู้
ทางด้านกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 

- 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- ควรเพิ่มสื่อการเรียนการ
สอนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

- ควรเพิ่มสื่อการเรียนการ
สอนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 
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เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- ค ว ร มี ก า ร พั ฒ น า

สมรรถนะด้านการวิจัย
ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การเรียนการการสอนใน
หลักสูตร 

- ค ว ร น า ผ ล ก า ร วิ จั ย
ทา งด้ า นกฎหมายมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนมากข้ึน 

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

- ค ว ร น า ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ
รวบรวมมาวิ เ ค ร าะห์
เทียบเคียงและปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต 

- ค ว ร น า ข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ
รวบรวมมาวิ เ ค ร าะห์
เทียบเคียงและปรับปรุง
คุณภาพผลผลิต 

 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญาตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
4 - ---ระดับปริญญาโท 0 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
6 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
7 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 
8 - ---ระดับปริญญาตรี 0 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

10 - ---ระดับปริญญาโท 0 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
12 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 630 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 630 
15 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
16 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 0 
17 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
18 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 
19 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 5 

20 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า  0 

21 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า 5 

22 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า  0 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 5 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 5 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  0 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
30 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
31 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
32 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
33 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
34 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
35 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
36 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
37 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 0 
38 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
39 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 
40 - - --ระดับปริญญาตรี 0 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 
42 - - --ระดับปริญญาโท 5 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
44 - - --ระดับปริญญาเอก 0 
45 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 5 
46 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 

51 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 0 
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52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศารฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 2 

53 - - --ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

54 
- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0 

55 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 1 

56 

- - --บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  0 

57 - - --ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

58 
- - --ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว 0 

59 - - --ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 
60 - - --ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 

61 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 0 

62 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 0 

63 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 0 
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64 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
65 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
66 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
67 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
68 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 

69 
- - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0 

70 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 190 

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 188 

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 71 

73 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 4 
74 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 3 
75 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 1 
76 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 58 
77 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
78 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 15,950 

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.04 

81 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 0 

82 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 

83 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 0 

84 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 0 
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85 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
86 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0 

87 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 0 

88 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 0 

89 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

90 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 0 

91 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
92 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
93 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
94 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
95 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
96 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 0 

97 
จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ 0 

98 
- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  0 

99 

- ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ 0 

100 - ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 
101 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 0 
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102 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัท าเป็นประกาศให้ทราบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 0 

103 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 0 

104 - ---ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

105 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online 0 

106 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
107 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
108 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
109 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
110 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
111 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 0 
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