
 

 

 

                       
 

 

 

หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต   
(ภาคบัณฑิต)(ภาคบัณฑิต)  

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา 
Burapha University 

 
 

  

  รายงานการประเมินตนเองรายงานการประเมินตนเอง 
  Self – Assessment report (SAR) 

รระดับะดับหลักสูตรหลักสูตร 
 

 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 25256600  (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561)  
Academic year 2017 (01 August 2016 to 31 July 2018)  
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ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเองส าหรับการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ. ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานระดับหลักสูตร และเกณฑ์ AUN QA 
Version 3 และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง 
รวมทั้งน าเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินการประกันคุณภาพสู่
สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 
3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความ
คาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็น
เอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัดการศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และ
ความไว้วางใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจสืบ
ต่อไป 
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สารบัญ 
 

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

21 

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

34 
 

98 
98 

สารบัญแผนภาพ ข 
 แผนภาพที่ 1 แสดงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 25 
 แผนภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงของรายวิชา 32 
 แผนภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตรฯ 
 แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ในการขอตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต 
       คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี     

33 
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 5 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 6 
 AUN QA Version 3 16 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั (Expected Learning Outcomes) 18 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 27 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 30 
 AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) 37 
 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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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 101 
 ตารางสรปุผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 102 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพฒันา 103 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มจี านวนนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรฯ จ านวน 72 คน มีอาจารย์ประจ า
ภาควิชานิติศาสตร์ จ านวน 16 คน โดยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
1 คน และมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 4 คน 
 

 ผลการประเมินทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3.0 (2.81) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ ์ 
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ    3  
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ    3  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)      ระดับ    3  
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ    3  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ    3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ    3  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ    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    2  
 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. หลักสูตรฯ ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ถูกออกแบบให้มีความอย่างชัดเจน อีกทั้ง
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีลักษณะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีความชัดเจนและสามารถสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 

2. หลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ มาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรฯ และน าผลการวิเคราะห์มาใช้เพ่ือพัฒนาให้การบริหาร
จัดการหลักสูตรฯ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ท าให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ และการดูแลนิสิตในหลักสูตรฯ ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
ส่งผลให้การรับฟังปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิตเป็นไปโดยรวดเร็ว ฉับไว และทันท่วงที 

4. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีความรู้และประสบการณ์ที่ตรงกับรายวิชาที่สอนในหลักสูตร
และเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
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 จุดที่ควรพัฒนา   

1. หลักสูตรฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ก าหนดให้
บุคคลากรสายสนับสนุนมาช่วยงานในภาควิชาฯ งานจ านวน ๑ คน โดยบุคลากรยังคงมีภาระงาน
ประจ าตามต าแหน่งงานในส่วนกลางอยู่ แต่เนื่องจากหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งปกติเป็นวันหยุด ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าต้องด าเนินงาน
หลักสูตรโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาตามวันที่มีการจัดการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถใช้
เวลาในการท างานวิจัยหรือเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทางวิชาการได้อย่างเต็มที่ 

2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการยังไม่ชัดเจน ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาระยะยาว 
3. ผลงานทางวิชาการ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการระดับสูงมีจ านวนน้อย 
4. นิสิตในหลักสูตรฯ มีหลากหลายกลุ่มอายุ ซึ่งนิสิตจ านวนหนึ่งไม่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th/ หรือ
การเข้าเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ผ่านเว็บไซต์ http://www.polsci-
law.buu.ac.th/ รวมทั้งการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่าน http://assess.buu.ac.th/new/  
ซึ่งช่องทางสารสนเทศเหล่านี้ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ อ านวยความสะดวกให้นิสิต
สามารถด าเนินการรายงานตัวและยืนยันการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียนแล้วพิมพ์ใบช าระเงิน
เพ่ือช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคาร ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ 
การตรวจสอบผลการศึกษา ท าให้นิสิตบางรายเห็นว่าระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยแทนที่จะ
อ านวยความสะดวกแต่กลับกลายเป็นอุปสรรคได้ สมควรให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
ให้แก่นิสิตกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ 

http://reg.buu.ac.th/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/
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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)   
เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาค
ตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานเพ่ือการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาท
น าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วนในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย   
ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ที่ส าคัญ 7 ด้าน ประกอบด้วย ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 
ศาสตร์ทางด้านการศึกษา ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
ตะวันออก (ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุน) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจะอยู่บนพ้ืนฐานของคติพจน์
ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) ควบคูกับการส่งเสริมและสนับสนุน     
ภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการพัฒนา
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวพัน
เชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตไดอย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่
กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงและ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการด าเนินงานที่ส าคัญใน 3 ด้าน     
คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการ
ภายในของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมท่ีมีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

- ปรัชญา - 

สร้างนักนิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม 

- ความส าคัญ - 

นักกฎหมายเปรียบได้กับวิศวกรสังคม เนื่องจากทุกสังคมจะต้องมีกฎกติกา เพ่ือรักษาความสงบสุขและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างไรก็ตามกฎหมายเป็นบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กฎหมาย
เกิดความศักดิ์สิทธิ์ และบังคับใช้ได้จริงจึงต้องมีผู้บังคับใช้กฎหมายนั้น คือ นักกฎหมายที่จะเป็นผู้บังคับใช้
กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนั้นการผลิตนักกฎหมายเข้าสู่สังคมจึงเป็นพันธกิจที่ส าคัญประการหนึ่ง
ที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ต้องพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและ
และตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างแท้จริง 

-วัตถุประสงค์ของหลักสูตร - 

1) เพ่ือจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) แบบบูรณาการทั้งเนื้อหาสาระแห่ง
ตัวกฎหมาย  ความยุติธรรมและจิตส านึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและสังคม 

2) เ พ่ือจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ที่มีคุณภาพทันสมัยและทันต่อ
ความก้าวหน้าของประเทศ และมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เสมอ  

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือวิชาชีพ
อ่ืนตามความช านาญของตนได้ 

4) เพ่ือผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเพ่ือความยุติธรรม
และเพ่ือประโยชน์แก่สังคม 

2. ELO ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ของหลักสูตรฯ มีที่มาจากกรอบ
ความคิดในการสร้างนักกฎหมายที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม คือ จ าหลักกฎหมายได้ ใช้หลักกฎหมายเป็น  
มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้เหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวเรียกว่านิติวิธี
ทางกฎหมาย (Legal Methodology) และมีที่มาจากกรอบความคิดในการผลิตบัณฑิตที่มีความคิดแบบนัก
กฎหมาย (Legal Mind) จากกรอบความคิดดังล่าวส่งผลให้หลักสูตรฯ ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
Expected Learning Outcome) ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 

1) บัณฑิตที่ส าเร็จจากหลักสูตรฯ ต้องเป็นผู้ที่มีความคิดของนักกฎหมาย (Legal Mind) 
                                                 

1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความ
เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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2) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจและสามารถน านิติวิธีทางกฎหมาย 
(Legal Methodology) ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรือน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพของตน
ได้อย่างเหมาะสม3) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ต้องเป็นผู้ที่สามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนา
และก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) 

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) มีที่มาจากการส ารวจ
คุณลักษณะของนักกฎหมายที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต จากเกณฑ์การสอบคัดเลือก เงื่อนไขและ
คุณสมบัติในการสอบคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีดทางด้านกฎหมาย และมาจากเสียงสะท้อนกลับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) ที่ปรากฏใน มคอ. 
2 ดังนี้ 

1. ใช้หลักกฎหมายบนความถูกต้องและเป็นธรรม 
2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย 
3. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับชั้นด้วยทัศนคติทีดี่ และมีการวางบทบาทอย่างเหมาะสม 
4. สามารถจดจ าหลักกฎหมายและวางหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
5. สามารถเข้าใจถึงที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ระบบกระบวนพิจารณาคดี 
และการใช้การตีความกฎหมาย 
6. สามารถระบุถึงทฤษฎี หลักกฎหมาย และแนวคิดทางกฎหมายที่ส าคัญได้ 
7. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกฎหมายและน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 
8. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุมีผล 
9. สามารถจับประเด็นและจ าแนกประเด็นทางกฎหมายได้ 
10. สามารถจับประเด็นและจ าแนกประเด็นทางกฎหมายได้ 
11. สามารถปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายและให้เหตุผลในทางกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 
12. สามารถสื่อสารภาษาไทยในการพูดและการเขียนและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
13. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย และใช้ในการน าเสนอข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค ์

มีข้อน่าสังเกตที่ว่า ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้างต้น มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ในการมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อวิชาชีพและสังคม ส่งผลให้หลักสูตรฯ ถูกออกแบบมาภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะสร้างนักกฎหมายที่มี
ความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืน (ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอ่ืนมาแล้ว) และมีประสบการณ์ท างาน     
ให้สามารถน าความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ต่อยอดกับความรู้ในสาขาอาชีพของตนได้อย่างเหมาะสม 
บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบในวิชาชีพเพ่ือประโยชน์ของสังคมและแผ่นดิน ซึ่งสอดคล้องกับวิศัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัยบูรพาในการเป็น “ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตแผ่นดิน” 

อีกทั้งหลักสูตรฯ ยังมีความสอดคล้องกับพันธกิจข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
กล่าวคือ หลักสูตรฯ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืน
มาแล้วและมีความสนใจที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์เพ่ิมเติม หลักสูตรฯ จึงมุ่ง
หมายที่จะจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลักสูตรฯ 
คาดหวังให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการ
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ให้บริการความรู้แก่ชุมชนและสังคมได้ 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้ออกแบบรายวิชาให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งครอบคลุม
ทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific) ทางด้านกฎหมาย และครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic) 
เนื่องจากผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายจะมีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ ดังนั้นผล
การเรียนรู้เฉพาะทางของนิสิตในสาขาวิชานิติศาสตร์จึงมุ่งเน้นไปท่ี (1) ความรู้ (Knowledge) ในการใช้และ
การตีความกฎหมาย และ (2) ทักษะ (Skill) ด้านต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะทางกฎหมาย ประกอบด้วย ทักษะ
ในการจับประเด็นและแยกแยะประเด็นทางกฎหมาย ทักษะในการจ าตัวบทกฎหมายซึ่งมีความแตกต่างจาก
การจดจ าทั่วๆ ไป ทั้งนี้ขั้นตอนและกระบวนการจ าตัวบทกฎหมายนั้นจะต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคนิคจากผู้
มีประสบการณ์ด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะซึ่งจะมีหลายวิธีการแตกต่างกันไป ทักษะในการปรับข้อเท็จจริง
เข้าหาหลักกฎหมายหรือที่นักกฎหมายเรียกว่าการปรับบท ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่มี
ลักษณะแตกต่างจากการเรียนรู้ทั่วๆ ไป และทักษะในการน าเสนอเหตุผลในทางกฎหมาย ซึ่งทักษะดังกล่าว
เป็นผลการเรียนรู้เฉพาะทางของนักกฎหมาย (Specific) ไม่ใช่การเรียนรู้ทั่วไป (Generic) อีกทั้งจะได้
สอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย และเมื่อนิสิตผ่านกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว
ครับทุกขั้นตอนแล้วความคิดแบบนักกฎหมาย (Legal Mind) และนิติวิธีทางกฎหมาย (Legal 
Methodology) จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ อีกทั้งหลักสูตรฯ ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ทั่วไป 
(Generic) ผลการเรียนรู้ทั่วไปที่นิสิตนิติศาสตร์จะต้องผ่านการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความรู้และทักษะในการ
ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ความรู้และทักษะในการสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ความรู้และทักษะที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้และทักษะในการใช้
ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 

3.โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1. วิชาแกน  95  หน่วยกิต 
2. วิชาเลือก 12  หน่วยกิต 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เป็นอาจารย์ประจ า ซึ่งมีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยบูรพา และส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
ทางด้ายกฎหมาย ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ  ประธานหลักสูตร 
2. อาจารย์ภารดี ปลื้มโกศล  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. อาจารย์เจนวิทย์ นวลแสง   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรมน สาตรักษ์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยบูรพา   
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ทั้งนี้ 
ระหว่างปีการศึกษา 2560 อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร ซึ่งเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ลาออกจากการเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากเหตุผลด้านครอบครัว 
หลักสูตรฯ จึงต้องปรับเอาอาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ซึ่ง
เป็นอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์ มาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทดแทนอาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร  

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรฯ 3 ท่ านมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์ และมี
ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ภายในเวลา 5 ปี
ย้อนหลัง 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 5 ท่านมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้ง 5 ท่านมีผลงานวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ภายในเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชา
นิติศาสตร ์

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิตรงสาขา คือ สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้มีประสบการณ์
ในการทํางานด้านกฎหมายโดยตรงและมีประสบการณ์
ทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี อย่างไรก็
ตามอาจารย์พิเศษบางท่านมีคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชา
นิติศาสตร์เพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้
อาจารย์พิเศษมีภาระการสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของเนื้อหา
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
รายวิชาโดยหลักสูตรฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจําเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและรับผิดชอบการสอนร่วมกับอาจารย์
พิเศษอีกร้อยละ 50 ของเนื้อหารายวิชา 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

- 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ - 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา - 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ   
หลักสูตรฯ และรายวิชาในหลักสูตรฯ ได้รับการปรับปรุง 
ทุกๆ 5 ปี โดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
จัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี 2548 และได้ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งที่หนึ่งช่วงปลายปี 2553 แล้วนําออก
ใช้ในปีการศึกษา 2554 ในเวลาถัดมาหลักสูตรฯ ได้รับการ
ปรับปรุงครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2558 และเริ่มนําออกใช้ในปี
การศึกษา 2559 ซึ่งหลักสูตรฯ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ได้
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่
เรียบร้อยในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 
2559 และขณะนี้หลักสูตรฯ ได้ถูกเสนอไปยังคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการ
พิจารณารับทราบความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.................................................................................................. 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25470191103232         
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อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 
ชื่อ

อาจารย ์
ประจ า

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความสัมพันธ ์
วุฒิตรง 

หรือสัมพันธ์ 
ประเภท 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หรือ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 
เปน็ไปตามเกณฑ ์

หมายเหต ุ
ระบุ เหตุผลการเปลี่ ยนแปลง 
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

1. นายศิริ
ศักด์ิ จึง
ถาวรรณ 

นิติศาสตร์ 
- กฎหมาย
เอกชนและ
ธุรกิจ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

- อรรัมภา ไวยมุกข์, ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ
ขจร,   เอกพล ทรงประโคน และศิริศักด์ิ จึง
ถาวรรณ. (2556) .  รายงานการวิ จั ย 
มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการ
ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็น
ธรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ของไทย. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
- อรรัมภา ไวยมุกข์, ธนพัฒน์ เล็กเกียรติ
ขจร,   เอกพล ทรงประโคน และศิริศักด์ิ จึง
ถาวรรณ. (2556). มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง
เป็นธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรของไทย. วารสาร การเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 5(3), 149-180. 

ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง เ ป็ น
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรฯ 2559 โดยได้รับ
คว าม เ ห็นชอบจากสภา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ค ร า ว
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วั น ที่  1 6 มี น า ค ม  พ . ศ . 
2559 และ ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบ 

2. นางสาว
ภารดี ปลื้ม
โกศล  

นิติศาสตร์ 
- ก ฎ ห ม า ย
ระหว่างประเทศ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

- ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, ณัฐวัฒน์ 
กฤตยานวัช, ภารดี ปลื้มโกศล และธนพัฒน์     
เล็กเกียรต์ิขจร. (2560). หลักนิติธรรมสากล
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน. วารสาร 
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 9(1), 
463–494. 
- เอกวิทย์ มณีธร, โชติสา ขาวสนิท และ
ภารดี  ปลื้ มโกศล. (2558). การศึกษา
พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขต
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออก. ใน การ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 (หน้า 290-303). 
ชลบุรี : คณะรั ฐศาสตร์ และนิ ติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
- คณะผู้ ศึกษา สํานั กบริการวิ ชาการ. 
(2557). รายงานการวิจัย โครงการศึกษา
กฎหมายธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2558 ระยะที่ 2.  
- คณะที่ปรึกษา สํานักบริการวิชาการ. 
(2557). รายงานการวิจัย โครงการศึกษาการ
แบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551. 
- ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, ภารดี 
ปลื้มโกศล, ธนพัฒน์ เล็กเกียรต์ิขจร 
และณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช. (2556). รายงาน
การวิจัย หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน. 

ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง เ ป็ น
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรฯ  พ.ศ. 2559 โดย
ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วั น ที่  1 6 มี น า ค ม  พ . ศ . 
2559 และ ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบ 

3. นายเจน
วิทย์ นวล
แสง 

นิติศาสตร์ 
- กฎหมาย
อาญา 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

- เจนวิทย์ นวลแสง, อชิรญา ภู่พงศกร และภัท
ราภรณ์ เกษตรสาระ. (2559). ความรับผิดทาง
อาญาและการ 
เยียวยาผู้ เสียหายจากการคุกคามทางเพศ 
(Sexual Harassment) ศึกษากรณีประเทศ
ไทย ประเทศเยอรมนี  ประเทศออสเตรเลีย. 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 8 
(2), 56–89. 
- รัชนี  แตงอ่อน และ เจนวิทย์  นวลแสง. 
(2559).กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
แล ะ ฐ าน ข้ อมู ล ดี เ อ็ น เ อ แ ห่ ง ช า ติ  : 
ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป. 

ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง เ ป็ น
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2559 โดย
ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วั น ที่  1 6 มี น า ค ม  พ . ศ . 
2559 และ ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบ 
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ชื่อ
อาจารย ์
ประจ า

หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวชิา) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความสัมพันธ ์
วุฒิตรง 

หรือสัมพันธ์ 
ประเภท 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หรือ 
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 
เปน็ไปตามเกณฑ ์

หมายเหต ุ
ระบุ เหตุผลการเปลี่ ยนแปลง 
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 
8(1), 459-476. 

4. นางสาว
อชิรญา  ภู่
พงศกร 

นิติศาสตร์ 
- Civil and 
Criminal Law 

อาจารย์ LL.M.  
(ปริญญา

โท) 

ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จํ า
หลักสูตรฯ 

- เจนวิทย์ นวลแสง, อชิรญา ภู่พงศกร 
และภัทราภรณ์ เกษตรสาระ. (2559). ความ
รับผิดทางอาญาและการ 
เยียวยาผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศ 
(Sexual Harassment) ศึกษากรณีประเทศ
ไทย ประเทศเยอรมนี  ประเทศออสเตรเลีย. 
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 
8 (2), 56–89. 
- วรพล โสคติยานุรักษ์, อชิรญา ภู่พงศกร. 
(2557). การปรับปรุงกฎหมายในตลาดทุน
เพื่อรองรับ AEC เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
ตามหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 18. กรุงเทพฯ : 
วิทยาลัยการยุติธรรมสํานักงานศาลยุติธรรม.
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์. 
- อชิรญา ภู่พงศกร. (2556). กฎหมายบริษัท
ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ มี ย น ม า ร์ .  สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์. 

ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ต้ั ง เ ป็ น
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2559 โดย
ได้รับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วั นที่  1 6  มี น า คม  พ .ศ . 
2 5 5 9  แ ล ะ  ข ณ ะ นี้ อ ยู่
ระหว่างรอ สกอ.รับทราบ 

5. .นางสาว
ภัทรมน  สาต
รักษ์ 

นิติศาสตร์ 
- International 
and European 
Law 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

LL.M. 
(ปริญญา

โท) 

ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จํ า
หลักสูตรฯ 

- ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และ
ธีรพงษ์ ภูริปาณิก. (2560). ข้อสังเกตบาง
ประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559. 
ว า ร ส า ร ก ฎ ห ม า ย ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, (ได้รับการตอบ
รั บการ ตี พิ มพ์ ในว ารสารนิ ติ ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับ 19 
(มกราคม-มิถุนายน 2560) 
- ภัทรมน สาตรักษ์. (2559). เจตนารมณ์ของ
ประชาชน: จากสกอตแลนด์ถึงเบรกซิท. 
ว า ร ส า ร ก ฎ ห ม า ย ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ แด่
อาจารย์สมบัติ วอทอง, 193-204 

ได้รับการแต่งต้ังเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ พ.ศ. 2559 
โดยมีคําสั่งคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ที่0013/2561 และ
อยู่ระหว่างรอความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

ชื่ออาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

(สูงสุด) 

ความสัมพันธ ์ ประเภท 
 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

(เป็นไปตามเกณฑ์) 

1. นายศิริ
ศักด์ิ จึงถาวร
รณ 

นิติศาสตร์ 
- กฎหมายเอกชน
และธุรกิจ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

-รัชนี แตงอ่อน ศิริศักด์ิ จึงถาวรรณ เอกพล ทรงประโคน และ
ประลอง ศิริภู, การกระทําความรุนแรงในครอบครัวโดยใช้ไซเบอร์
เข้ามามีส่วนในการกระทําความผิดในประเทศออสเตรเลีย : 
กรณีศึกษาสําหรับประเทศไทย. วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 10(1), 67-85 
- อรรัมภา ไวยมุกข์, ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร,   เอกพล ทรงประ
โคน และศิริศักด์ิ จึงถาวรรณ. (2556). รายงานการวิจัย มาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเป็นธรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย. 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
- อรรัมภา ไวยมุกข์, ธนพัฒน์ เล็กเกียรติขจร,   เอกพล ทรงประ
โคน และศิริศักด์ิ จึงถาวรรณ. (2556). มาตรการทางกฎหมายเพื่อ
การใช้สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรมในด้าน
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ชื่ออาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง 
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

(สูงสุด) 

ความสัมพันธ ์ ประเภท 
 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

(เป็นไปตามเกณฑ์) 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของไทย. วารสาร การเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 5(3), 149-180. 

2.  นางสาว
ภารดี ปลื้ม
โกศล 

นิติศาสตร์ 
- กฎหมายระหว่าง
ประเทศ 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

- ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช, ภารดี 
ปลื้มโกศล และธนพัฒน์     เล็กเกียรติ์ขจร. (2560). หลักนิติธรรม
สากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน. วารสาร การเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย, 9(1), 463–494. 
- เอกวิทย์ มณีธร, โชติสา ขาวสนิท และภารดี ปลื้มโกศล. (2558). 
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขตเทศบาลนครใน
พื้นที่ภาคตะวันออก. ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 (หน้า 290-303). ชลบุรี: 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
- คณะผู้ศึกษา สํานักบริการวิชาการ. (2557). รายงานการวิจัย 
โครงการศึกษากฎหมายธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 ระยะที่ 2.  
- คณะที่ปรึกษา สํานักบริการวิชาการ. (2557). รายงานการวิจัย 
โครงการศึกษาการแบ่งประเภทมัคคุเทศก์ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551. 
- ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล, ภารดี ปลื้มโกศล, ธนพัฒน์ เล็ก
เกียรต์ิขจร และณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช. (2556). รายงานการวิจัย 
หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน. 

3. นายเจน
วิทย์ นวลแสง 

นิติศาสตร์ 
- กฎหมายอาญา 

อาจารย์ ปริญญาโท ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ผู้ รั บผิดชอบ
หลักสูตรฯ 

- เจนวิทย์ นวลแสง, อชิรญา ภู่พงศกร และภัทราภรณ์ เกษตร
สาระ. (2559). ความรับผิดทางอาญาและการเยียวยาผู้เสียหาย
จากการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ศึกษากรณี
ประเทศไทย ประเทศเยอรมนี  ประเทศออสเตรเลีย. วารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 8(2), 56–89. 
- รัชนี แตงอ่อน และเจนวิทย์ นวลแสง. (2559).กระบวนการ
ยุ ติธรรมทางอาญาและและฐานข้อมูล ดี เอ็น เอแห่งชา ติ : 
ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 8 (1), 459-476. 
 

4. นางสาว
ภัทรมน  สาต
รักษ์ 

นิติศาสตร์ 
- International 
and European 
Law 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

LL.M 
(ปริญญาโท) 

ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จํ า
หลักสูตรฯ 

- ภัทรมน สาตรักษ์, สกฤติ อิสริยานนท์ และธีรพงษ์ ภูริปาณิก. 
(2560). ข้อสังเกตบางประการต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559. วารสารกฎหมายคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , (ได้รับการตอบรับการ
ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 
ฉบับ 19 (มกราคม-มิถุนายน 2560) 
- ภัทรมน สาตรักษ์. (2559). เจตนารมณ์ของประชาชน: จาก
สกอตแลนด์ถึงเบรกซิท. วารสารกฎหมายคณะนิ ติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ แด่อาจารย์สมบัติ วอทอง, 
193-204 

5. นาย
ณัฐวัฒน์ 
กฤตยานวัช 

นิติศาสตร์ 
- Public 
International 
Law 
- Human Right 
Law 

อาจารย์ LL.M. 
(ปริญญาโท) 

ตรงสาขา อ า จ า ร ย์
ป ร ะ จํ า
หลักสูตรฯ 

- หลักนิติธรรมสากลว่ากับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ. 2557, วารสาร 
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 9 (1), 461–49          2 
ม.ค. - เม.ย. 60  
- หลักการอาเซียนว่าด้วยการไม่แทรกแซงกับการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค. บทความฉบับเต็มนําเสนอในการประชุม
วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15.                
6 พฤศจิกายน 2558 

 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
       เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต...................................................................... 
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เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา

(สูงสุด) 
ความสัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. นางสาวจันทนี นาค
เจริญวาร ี

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

2. นางสาวมุกกระจ่าง 
จรณ ี

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

3. นางสาวอชิรญา ภู่
พงศกร 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

4. นางสาวภารดี ปลื้ม
โกศล 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

5. นายกิจจา สมะ
วรรธนะ 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

6. นายศิริศักดิ์ จึงถาวร
รณ 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

7. นายณัฐวัฒน์ 
กฤตยานวัช 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

8. นางสาวอรรัมภา ไวย
มุกข ์

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรงสาขา √  

9. นางสาวจิดาภา พรยิ่ง นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรงสาขา √  
10. นายศุภชัย ประไพ
นพ 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

11. นายธนฤทธ์ิ โท
วรรธนะ 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

12. ร้อยตํารวจเอกโชค
ชัย  
สิทธิผลกลุ 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

13. นายคณิน วงศ์ใหญ ่ นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  
14. รศ. (พิเศษ) ประทีป  
ทับอัตตานนท ์

นิติศาสตร ์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

15. นางสาวจงรักษ์ 
เมธาวรกลุ 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

16. พันตํารวจโท ดร. นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรงสาขา √  



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assesment report (SAR)  ระดับหลักสูตร     หน้า 12 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา

(สูงสุด) 
ความสัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

ประลอง ศิรภิูล 
17. นางสริยา วิริโยสุทธิ
กุล 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

18. นายเอกพล ทรงประ
โคน 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

19. นายพงษ์รัตน์ เครือ
กลิ่น 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

20. รองศาสตราจารย์
สุเมธ  
เดียวอิศเรศ 

นิติศาสตร ์ รองศาสตราจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา  √ 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภัทรมน สาตรักษ์ 

นิติศาสตร ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปริญญาโท ตรงสาขา √  

22. นายเจนวิทย์ นวล
แสง 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

23. นายอนุชา อชิรเสนา นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  
24. นางชิตาพร พิศลย
บุตร โตะ๊วิเศษกลุ  

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

25. นางสาวรัชนี แตง
อ่อน 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาเอก ตรงสาขา √  

26. นางสาวพิมพ์ประไพ 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

27. นางสาวจุฑามาศ 
พรหมอินทร ์

นิติศาสตร ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ตรงสาขา √  

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต.......................................................................................... ........ 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
   เป็นไปตามเกณฑ ์  
 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 
ทีป่รึกษาหลัก) 

1.      
2.       
3.     
 
 
 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 1 . เป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจําต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง      
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ 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.      
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อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ปีที่

ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :
ระบุเลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ
ภายนอก 

4.      
 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ไม่น้อยกว่า 5 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

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

เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าและดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่กําหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระ 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 ต้องได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต................................................................................................. 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
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 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.        
3.      
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548  
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559  

สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 
 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
เพื่อให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรบัปรุงพฒันา 

การดําเนินการในหลักสูตรได้อยา่งต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
Rating Description 

1 Absolutely Inadequate 
The QA practice to fulfill 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 fulfill 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/ ไม่มีการ
วิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill 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 เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill 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/ในทิศทางตามเป้าหมายที่กําหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill 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 fulfill the criterion is considered to be example of best 
practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
implemented. Performance of QA practice shows very good results and positive 
improvement trend. 
มีผลการดําเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นนําของประเทศ มีการดําเนินงานที่ดี
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การดําเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นนํา ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent or example 
of world-class practices in the field. Evidences support that it has been 
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Rating Description 
innovatively implemented. Performance of the QA practice shows excellent 
results and outstanding improvement trends. 

 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assesment report (SAR)  ระดับหลักสูตร     หน้า 18 

AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and reflects the 
vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and known to 
staff and students. 
การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคํานึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน วิสัยทัศน์และ
พันธกิจมีความชัดเจน 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 ควรได้รับการออกแบบอย่างชัดเจน เพื่อให้
บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

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. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทางของ
ศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

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

 
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) 
 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 3 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific 
and generic (i.e. transferable) learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์
นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอยา่ง
ชัดเจน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 1.1 1.2 และ1.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ 
Sources of Evidence เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 1   
  
 (1) การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) มีความชัดเจน และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรนิติสาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคคล
ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนมาแล้วหนึ่งปริญญา และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทํางาน ทําให้บุคคลที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติแตกต่างจากบุคคลที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรอ่ืนๆ  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์สาขาอ่ืน โดย
เสริมสร้างความรู้และทักษะทางด้านกฎหมายเพิ่มเติม ส่งผลให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ มีคุณลักษณะที่
โดดเด่น คือ เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และสามารถนําองค์ความรู้ด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้กับความรู้ในสาขา
อาชีพเดิมหรือตามความชํานาญเดิมของตนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังถูกออกแบบมาให้ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายโดยตรง ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ นิติกร ทนายความ 
ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานสอบสวน นายทหารพระธรรมนูญ ภายใต้ปณิธาณในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ มี
ความสามารถ และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่ออํานวยความยุติธรรมและประโยชน์สุขแก่สังคม 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) โดยคํานึงถึง
บริบทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หลักสูตรฯ มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์2 และพันธกิจ3 ของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งหลักสูตร
ฯ กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยการพิจารณาหารือร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยเฉลี่ย
เดือนละคร้ัง ซึ่งที่ประชุมได้นําวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพามาวิเคราะห์ร่วมกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรฯ แล้วจึงหาความเชื่อมโยง ซึ่งในท้ายที่สุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สามารถวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงเหล่านั้นและสังเคราะห์ออกมาเป็นปรัชญาและปณิธาณของหลักสูตรฯ คือ “การทําหน้าที่เป็นขุมปัญญา
ทางด้านกฎหมายให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นในภาคตะวันออก  และจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการ
เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของนักกฎหมาย” 
 ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ของหลักสูตรฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ปรัชญา และปณิธานของหลักสูตรฯ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
หลักสูตรฯ จึงกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ภายใต้กรอบความคิดในการ
สร้างนักกฎหมายที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางกฎหมาย ผ่านคุณลักษณะของนักกฎหมายที่พึงประสงค์ คือ 
อ่านตัวบทกฎหมายออก บอกตัวบทกฎหมาย ได้ ใช้ตัวบทกฎหมายเป็น ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าว จะสะท้อนให้เห็นว่า 
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ จะประกอบด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ มีความรู้และทักษะในการอ่านและแยก
องค์ประกอบของกฎหมาย มีความรู้และทักษะในการทําความเข้าใจตัวบทกฎหมายโดยสามารถตีความและอธิบาย
เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ มีความรูแ้ละทักษะในการจับประเด็นข้อเท็จจริงและการแยกประเด็นข้อเท็จจริง มีความรู้
และทักษะในการวิเคราะห์ประเด็นข้อเท็จจริงอันนํามาสู่การตั้งประเด็นปัญหาทางกฎหมาย และมีความรู้และทักษะใน
                                                           
1 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
2 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation) 
3 พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของ
หลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดยครอบคลุมการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา 
รวมทั้งแสดงบทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
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การปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายเพื่อนําเสนอเหตุผลทางกฎหมายอันนําไปสู่ข้อสรุปทางกฎหมาย ดังนั้น อาจ
กล่าวโดยสรุปได้ว่ากระบวนการเรียนการสอนตลอหลักสูตรฯ จะมุ่งเน้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้าง
ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้เหตุผลทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องเป็นธรรม และผลลัพธ์ที่ได้ คือ 
บัณฑิตที่มีความคิดของนักกฎหมาย (Legal Mind) ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ และความชํานาญในนิติวิธีทางกฎหมาย 
(Legal Methodology)  

จากกรอบความคิดดังกล่าว นํามาสู่การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)   
ของหลักสูตร ดังนี้ 

1) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดของนักกฎหมาย (Legal Mind) 
2) บัณฑิตสามารถนํานิติวิธีทางกฎหมาย (Legal Methodology) ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้าน

กฎหมาย หรือนําไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพของตนได้อย่างเหมาะสม 
3) บัณฑิตสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาและก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Live Long 

Learning) 
 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ สามารถตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวได้อย่างแท้จริง หลักสูตรฯ จึงได้ออกแบบให้รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรฯ มีเนื้อหา 
วิธีการสอน การวัดและการประเมินผล ที่สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสู่การบรรลุผลตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ได้อย่างแท้จริง (รายละเอียดของรายวิชาจะอธิบายรายละเอียดในเนื้อหา
ถัดไป) 
 
(2) การออกแบบหลักสูตรฯ ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะเฉพาะทางใน
สาขาวิชานิติศาสตร์  
 หลักสูตรฯ ได้รับการออกแบบโดยคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะ
ทางในสาขาวิชานิติศาสตร์ (Specific) และครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั่วไปในสาขาวิชานิติศาสตร์ (Generic) ดังนี้ 

1) ผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (Specific)  
เนื่องจาก การประกอบอาชีพด้านกฎหมายมีลักษณะเป็นวิชาชีพ (Legal Profession) ซึ่งผู้ประกอบ

วิชาชีพทางกฎหมายจะต้องมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพอ่ืนๆ ส่งผลให้การเรียนรู้เฉพาะ
ในสาขาวิชานิติศาสตร์มุ่งเน้นไปที่  

1.1. การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมในวิชาชพีนกักฎหมาย ซึ่งมีลักษณะลึกซึ้งกว่าหลักจริยธรรมและคุณธรรม
ของบุคคลทั่วไป เนื่องจากนักกฎหมายจะต้องเป็นผู้นาํหลักกฎหมายมาใช้ให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคลและสังคม ดังนั้น
คุณธรรม และจริยธรรมของนักกฎหมายจึงต้องยืนอยู่บนหลักของความซื่อสัตย์ ตั่งมั่นไม่เอนเอียง ปราศจากอคติ และนัก
กฎหมายจะต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ดีและมีการดํารงตนที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและสังคม 

1.2. การเสริมสร้างทักษะ (Skill) ที่มีลักษณะเฉพาะในทางกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วย  
1.2.1) ทักษะในการจดจําตัวบทกฎหมายซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากการจดจําทั่วไป ทั้งนี้การจดจําตัวบท

กฎหมายนั้นจะต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคนิคจากผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะซึ่งจะมีหลายวิธีการ
แตกต่างกันไป 

1.2.2) ทักษะในการอ่านและแยกองค์ประกอบของกฎหมาย 
1.2.3) ทักษะในการตีความและอธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการนําตัวบทกฎหมายไปใช้ 
1.2.4) ทักษะในการจับประเด็นข้อเท็จจริงและแยกประเด็นข้อเท็จจริง  
1.2.5) ทักษะในการตั้งประเด็นปัญหาทางกฎหมาย 
1.2.6) ทักษะในการสังเคราะห์ข้อเท็จจริงเข้ากับองค์ประกอบของกฎหมาย  
1.2.7) ทักษะในการนําเสนอเหตุผลในทางกฎหมาย 
การเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะดังที่กล่าวมา จะต้องอาศัยกระบวนการที่มีลักษณะแตกต่างจากการ

เรียนรูแ้ละการฝึกฝนทั่วไป (Generic) ส่งผลให้การเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะในทางกฎหมายเป็นเรื่องเฉพาะ
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ทาง (Specific) ไม่ใช่การเรียนรู้ทั่วไป (Generic) ประกอบกับการสอดแทรกประเด็นด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ควบคู่ไปด้วย ส่งผลให้ผู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวครับทุกขั้นตอนแล้วก็จะเกิดความคิดแบบนักกฎหมาย 
(Legal Mind) และนิติวิธีทางกฎหมาย (Legal Methodology) ขึ้นแก่ผู้นั้นโดยอัตโนมัติ 

2) ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic) 
การเรียนรู้ที่นิสิตในสาขาวิชานิติศาสตร์จะต้องมีเป็นการทั่วไป (Generic) คือ ความรู้และความเข้าใจ 

(Knowledge and Understanding) พื้นฐานที่นักกฎหมายพึงมี ประกอบด้วย 
2.1. ความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และกฎหมาย 
2.2 ความรู้ความเข้าใจถึงที่มาของกฎหมาย และระบบกฎหมายของโลก 
2.3 ความรู้ความเข้าใจโครงสร้างของกฎหมายอย่างเป็นองค์รวม 
2.4 ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน และหลักการทั่วไปของกฎหมาย  
2.5 ความรู้ความเข้าใจหลักและทฤษฎีพื้นฐานของกฎหมาย 
2.6 ความรู้ความเข้าใจในประมวลกฎหมายหลัก 4 เล่ม 
2.7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และการพิจารณาคดี 
2.8 ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ที่จะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

(3) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ และสะท้อน
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 
 หลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยที่เก่ียวข้องซึ่งสะท้อนกลับมาสู่การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome : ELO) ดังนี้ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

ต่อการก าหนด ELO 
รายละเอียด แหล่งข้อ

มูล 
( 1 )  วิ สั ย ทั ศ น์
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน www.bu
u.ac.th 

( 2 )  พั น ธ กิ จ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. ดําเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้าง
เสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่การเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ดําเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์แขนงต่างๆ และดําเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์
ความรู้  เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่างๆ โดย
ครอบคลุมการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดง
บทบาทนําในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

www.bu
u.ac.th 

(3) เกณฑ์คุณสมบัติ
ของสภาวชิาชีพ 

เนื่องด้วย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จําอยู่ภายใต้การ
กํากับมาตรฐานจากสถาวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ประกอบด้วย สํานักศึกษาอบรม
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสํานักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ 
ส่งผลให้การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการออกแบบรายวิชาในหลักสูตร
ฯ ต้องคํานึงถึงเกณฑ์มาตรฐานที่สภาวิชาชีพกําหนดไว้ด้วยเช่นกัน 

( 1 )  เ ก ณ ฑ์
ก ารรั บรอ ง
ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรนิติ
ศ า ส ต ร
บัณฑิต ของ
สํานักอบรม
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ต่อการก าหนด ELO 

รายละเอียด แหล่งข้อ
มูล 

ศึ ก ษ า
กฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตย
สภา 
( 2 )  เ ก ณ ฑ์
ก ารรั บรอ ง
ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตรนิติ
ศ า ส ต ร
บัณฑิต ของ
สํานักอบรม
ศึกษาวิชาว่า
ความ  สภา
ทนายความ 

(4) เกณฑ์คุณสมบัติ
ข อ ง ผู้ ส มั ค ร ส อ บ
คัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้
พิพากษา และอัยการ
ผู้ช่วย 

เนื่องด้วย บุคคลที่จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย 
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และผ่านการสอบคัดเลือกในรายวิชาที่ กต. และ กอ. 
กําหนด ส่งผลให้การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการออกแบบรายวิชาใน
หลักสูตรต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับเงื่อนไข และเกณฑ์ในการสอบคัดเลือก
ดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

( 1 )  เ ก ณ ฑ์
คุณสมบัติใน
ก า ร ส อ บ
คัดเลือกเป็น
ผู้ ช่ ว ย ผู้
พิพากษา กต. 
( 2 )  เ ก ณ ฑ์
คุณสมบัติใน
ก า ร ส อ บ
คัดเลือกเป็น
อัยการผู้ช่วย 
กอ. 

(5) ข้อมูลสะท้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้เสีย ที่
เป็นศิษย์เก่า และศิษย์
ปัจจุบัน 

จากการรับฟังผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน พบว่า ข้อมูลที่ได้มี
สองส่วน คือ ผลสะท้อนกลบัถึงความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรฯ และความต้องการ
ให้หลักสูตรฯ ปรับปรุงพัฒนา ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียด ดังนี้ 
(1) Stakeholders Feedbacks  
1.1 นิสิตยังมีความพึงพอใจในหลักสูตร และการออกแบบรายวิชาในหลักสูตรฯ 
ดังนี้ 
1.1.1  การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ และอาทิตย์ มีความเหมาะสมกับ
เงื่อนไขของผู้เรียน เนื่องจากในวันจันทร์ – ศุกร์ ต้องประกอบอาชีพ จึงไม่สะดวก
ที่จะเข้ารับการศึกษาในวันจันทร์ – ศุกร์ หลังเวลาราชการ ดังนั้นยการจัดการ
เรียนการสอนในวันเสาร์ และอาทิตย์ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 
1.1.2 การจัดรายวิชาในหลักสูตรฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากวิชาต่างๆ ที่บรรจุ
อยู่ในหลักสูตรฯ ล้วนเป็นวิชาทางด้านกฎหมายที่จําเป็นในการเรียนรู้ และรายวิชา
ต่างๆ ก็เสริมสร้างความรู้และทักษะที่สําคัญของนักกฎหมาย ทั้งองค์ความรู้ที่เป็น 
Basic Knowledge และ Generic / Specific 
1.1.3 ในด้านอาจารย์ผู้สอน มีความเหมาะสมในด้านองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย 
ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ 
1.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 
1.2.1 ให้ปรับรายวิชาในหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมและความ
ต้องการของภาคตะวันออกมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ต่อยอดในการ

(1) โครงการ 
Stakeholders  
3 หลักสูตร 30 
ก.ค. 59 
(2) โครงการ
ภ า ค วิ ช า
นิติศาสตร์ พบ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
22 เม.ย. 60  
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ต่อการก าหนด ELO 

รายละเอียด แหล่งข้อ
มูล 

ประกอบวิชาชีพได้ เช่น กฎหมายที่ดิน และกฎหมายภาษีทางที่ดิน กฎหมาย
อุตสาหกรรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น 
นอกจากนั้นหลักสูตรฯ  
1.2.2 ควรปรับให้รายวิชาสัมมนาทางกฎหมายเป็นวิชาบังคับเลือก เพราะวิชา
เหล่านี้มีความสําคัญต่อการฝึกฝนทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และให้
เหตุผลในทางกฎหมายซึ่งจะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) คือ การ
จับประเด็นทางกฎหมาย การปรับข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมาย และการให้
เหตุผลทางกฎหมายการ 
1.2.3 วิชาที่ไม่ใช่วิชาแกนหรือวิชาบังคับ ควรจัดให้มีการเรียนการสอนหลังจากที่
นิสิตได้ศึกษาวิชาบังคับเสร็จสิ้นแล้ว (จัดไว้เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ ๓) 
1.2.4 วิชาว่าความจากเดิมเป็นวิชาเลือก ควรปรับมาเป็นวิชาบังคับ เนื่องจากเป็น
วิชาที่มีความจําเป็นในการเสริมสร้างทักษะสําหรับการประกอบวิชาชีพทางด้าน
กฎหมายโดยตรง 
1.2.5 ต้องการให้หลักสูตรฯ จัดโครงการอบรมการสอบใบอนุญาตว่าความ เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตที่ประสงค์จะสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ ซึ่ง
นิสิตยินดีเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  
1.2.6 อยากให้ปรับหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรอนุปริญญาด้วย เพื่อให้นิสิตที่สําเร็จ
ตามเงื่อนไขอนุปริญญาสามารถใช้สิทธิ์สมัครสอบใบอนุญาตว่าความได้ก่อนสําเร็จ
การศึกษา 
1.2.7 การจัดอาจารย์ผู้สอน นิสิตเสนอว่าควรจัดอาจารย์ผู้สอนโดยดูจากลักษณะ
ของรายวิชา หากเป็นวิชาที่เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย แต่ไม่
เน้นการสร้างทักษะเฉพาะ ก็ควรมอบหมายให้อาจารยป์ระจําเปน็ผูส้อน (เนื่องจาก
นิสิตเห็นว่าอาจารย์ประจํามีเทคนคิในการถ่ายทอดได้ดีกว่า) ทั้งนี้หากเป็นรายวิชา
ที่ต้องอาศัยการถ่ายทอดทั้งองค์ความรู้พื้นฐานและทักษะที่เกิดจากประสบการณ์
การทํางานก็ควรมอบหมายอาจารย์ประจําเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางทฤษฎี
และหลักกฎหมายในเบื้องต้นหร้อมทั้งเชิญอาจารย์พิเศษมาเป็นผู้ถ่ายทอดทักษะ
และประสบการณ์ในการใช้หลกักฎหมายเหล่านั้นประกอบกัน ได้แก่ วิชากฎหมาย
วิธีพิจารณาความ วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน วิชาสัมมนากฎหมาย เป็น
ต้น 
1.2.8 การตกลงเรื่องเวลาทําการสอน นิสิตเสนอให้อาจารย์เป็นผู้กําหนดเงื่อนไข
เวลาเข้าห้องเรียนและเวลาเลิกเรียนโดยคํานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของ
นิสิตในภาพรวมเป็นสําคัญ และอาจารย์ผู้สอนไม่ควรถามความเห็นของนสิิตเพราะ
อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนิสิตที่มีความต้องการไม่ตรงกัน เช่น นิสิต
บางกลุ่มอาจต้องการให้เริ่มการเรียนการสอนสายและปล่อยเร็ว แต่นิสิตบางส่วน
ต้องการให้อาจารย์สอนเร็วและปล่อนตรงตามกําหนดเพราะต้องการให้อาจารย์
ผู้สอนถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่ ดังนั่นอาจารย์ผู้สอนจึงควรกําหนด
เงื่อนไขดังกล่าวแล้วแจ้งแผนการสอนให้นิสิตทราบ 
2. Stakeholders Needs  
2.1 การให้บริการยืม – คืนหนังสือ เนื่องจากนิสิตเรียนทั้งวัน จะมีเวลายืม – คืน
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ต่อการก าหนด ELO 

รายละเอียด แหล่งข้อ
มูล 

หนังสือเฉพาะช่วงพักกลางวัน แต่เมื่อไปที่ห้องสมุดคณะฯ ช่วง ๑๒.๐๐ น. พบว่า
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์พักรับประทานอาหารกลางวันจึงปิดห้องสมุดในเวลา
ดังกล่าว จึงขอให้จัดเวรบรรณษรักษ์ปฏิบัติงานนเวลาดังกล่าวให้ด้วย  
2.2 ในห้องเรียน ขอให้จัดปากกาและแปลงลบกระดานให้ด้วย 
2.3 ต้องการให้มีโรงอาหาร หรือห้องรับประทานอาหาร 

(6) ความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

บัณฑิตต้องมีความรู้ทางกฎหมาย และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสายงานของบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ ได้แก่ ผู้
พากษา อัยการ นิติกร ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานสอบสวน 
นายทหารพระธรรมนูญ เป็นต้น ซึ่งสายงานเหล่านี้มีความต้องการบัณฑิตด้าน
กฎหมายในระดับปริญญาตรีที่สามารถนําความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้อย่าง
เหมาะสมในสาขาอาชีพนั้นๆ 

1) โครงการ 
Stakeholders  
3 หลักสูตร 30 
ก.ค. 59 

 
สรุปได้ว่า หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้นําวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 

รวมทั้งนําข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียมาเป็นแนวทางในการกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการออกแบบ
รายวิชาในหลักสูตร โดยในแต่ละรายวิชาจะต้องมีเนื้อหา วิธีการสอน วิธีการวัดผลที่ตอบสนองและนําไปสู่ผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะสร้างนักกฎหมายที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อ
วิชาชีพและสังคม 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 

(1) เล่มหลักสูตร คู่มือนิสิต 
(2) แผ่นพับ โปสเตอร์ 
(3) ข้อมูลนําเข้าจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
(4) เวบ๊ไซต์คณะและมหาวิทยาลัย http://www.polsci-law.buu.ac.th 

 

http://www.polsci-law.buu.ac.th/
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แผนภาพแสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LAW MAN 

คุณธรรม จรยิธรรม ในวิชาชีพ (LEGAL ETHIC) 

ความรู้ ความเข้าใจ 

(KNOWLEDGE and UNDERSTAND) 

 

ทักษะทางกฎหมาย 

(LEGAL SKILL) 

คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ 

(SPECIFIC) 

1. มีวินัย 

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 

3. ตั่งมั่น ไม่เอนเอียง  
4. ปราศจากอคต ิ

5. เคารพสิทธิของผู้อื่น 

6. ประพฤติตนเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ ความเข้าใจ 

(Generic) 

1. ท่ีมาของกฎหมาย และระบบกฎหมายโลก 

2. โครงสร้างกฎหมายแบบเป็นองค์รวม 

3. หลักการพื้นฐาน และหลักการทั่วไปแห่ง
กฎหมาย 

4. กระบวนการยุติธรรม และการพิจารณาคดี 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะ 

(SPECIFIC) 

1. จดจํา 

2. จับประเด็น 

3. คิด วิเคราะห์ ค้นหา 

4. สังเคราะห์ ปรับบท 

5. นําเสนอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

1. บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดของนักกฎหมาย (Legal Mind) 

2. บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถนํานิติวิธีทางกฎหมาย (Legal Methodology) ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรือนําไปประยุกต์ใช้กับ      
วิชาชีพของตนได้อย่างเหมาะสม 
3. บัณฑิตสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาและก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Live Long Learning) 
 
 
 
 
 

การใช้กฎหมาย 
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ศาสตร ์

รู้ เข้าใจ หลักกฎหมายและทฤษฎี  

รู้วิธีน าไปใช้  

ไม่ละเลยข้อสังเกตทั้งหลาย 

 

 

 

 

ศิลป์ 

จับประเด็นเป็น 

ตั้งประเด็นปัญหากฎหมายได้ 

ปรับบทกฎหมายได้ 

มีส านวนโวหารของนักกฎหมาย 

กระบวนการน าเสนอที่กระจ่างชัด 

 

หลักความยุตธิรรม 

LEGAL METHODOLOGY 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสตูร (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 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

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. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยครอบคลุม
ทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ วิธีการ
ประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the programme specification is comprehensive 

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

3 3 

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

 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อกําหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 2.1 2.2 และ2.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 4    

การออกแบบหลักสูตรฯ คํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) และได้นํา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถ่ายทอดสู่หลักสูตรฯ และการออกแบบรายวิชาในหลักสูตรฯ โดยกําหนดโครงสร้างให้
หลักสูตรฯ มีจํานวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 107 หน่วยกิต ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยอมรับได้  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรฯ รับผู้ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาอ่ืนเข้าศึกษาปริญญาตรี ใน
สาขาวิชานิติศาสตร์เป็นปริญญาตรีใบที่สอง ส่งผลให้การออกแบบหลักสูตรฯ ไม่มีการบรรจุรายวิชาศึกษาทั่วไปไว้

                                                           
4 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ในหลักสูตรฯ เนื่องจากผู้เข้าศึกษาเคยผ่านการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาแล้วเมื่อคร้ังที่เข้ารับการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาทีต่นสาํเร็จการศึกษามา อีกทั้งผู้เข้าศึกษาเป็นผู้มีประสบการณ์ทํางาน จึงไม่มีความจําเป็นที่
จะต้องให้บุคคลเหล่านี้ศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปอีกครั้งหนึ่ง  

ทั้งนี้ในส่วนของหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรฯ ได้กําหนดวิชาเฉพาะจํานวน 107 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาแกน 95 หน่วยกิต และวิชาเลือก 12 หน่วยกิต วิชาแกน 95 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทางด้าน
กฎหมาย ซึ่งเป็นวิชาที่จะต้องนําไปใช้ต่อยอดร่วมกับการศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ ที่มีเนื้อหาสันพันธ์กันในชั้นปีที่
สูงขึ้น นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังได้กําหนดให้มีรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพของนิสิตต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตาม
ลักษณะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก ่วิชาหลักวิชาชีพของนักกฎหมาย วิชาการว่าความและศาลจําลอง และ
วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ในขณะที่วิชาเอกเลือกอีก 12 หน่วยกิตจะเป็นวิชาที่ถูกออกแบบมา
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่มีลักษณะเฉพาะทางต่อยอดจากวิชาเอกบังคับส่วนหนึ่ง และเป็นวิชาที่เสริมสร้างให้
นิสิตมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ในกฎหมายอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากความรู้กฎหมายในกระแสหลัก ได้แก่  วิ ชา
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย วิชาเลือกในหมวดวิชากฎหมายอาญา วิชาเลือกในหมวดวิชากฎหมายมหาชน 
วิชาเลือกในหมวดวิชากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ วิชาเลือกในหมวดวิชากฎหมายระหว่างประเทศ และ
วิชาเลือกในหมวดวิชาสัมมนาทางด้านกฎหมาย เป็นต้น 

ทั้งนี้ การออกแบบและจัดรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาสําหรับนิสิตชั้นปีต่างๆ นั้น หลักสูตรฯ ดําเนินการ
โดยคํานึงถึงการบูรณาการความรู้แบบขั้นบันได เริ่มจากการจัดรายวิชาที่เป็นการปรับพื้นฐานความรู้ทั่วไปทางด้าน
กฎหมายให้แก่นิสิต (Generic) เพื่อให้นิสิตเกิดความความรู้และความเข้าใจถึงที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม และกฎหมาย ความรู้ เบื้องต้นและโครงสร้างที่ เป็น รากฐานของกฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการพิจารณาคดี ในลักษณะที่เป็นองค์รวม (As a Whole) โดยการปูพื้นฐานแนวคิด 
ทฤษฎี และหลักการทางกฎหมายที่สําคัญ ได้แก่ หลักกฎหมายเอกชน หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายลักษณะ
ทรัพย์ หลักกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา หลักกฎหมายลักษณะหนี้ หลักกฎหมายลักษณะละเมิดจัดการงาน
นอกสั่งและลาภมิควรได้ หลักกฎหมายอาญาภาคทั่วไป หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หลักกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หลักกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  นิติปรัชญา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย เป็นต้น และเมื่อนิสิตได้ศึกษา
วิชาพื้นฐานเหล่านี้แล้วจึงจะให้นิสิตศึกษาต่อยอดในรายวิชาที่มีเนื้อหาในระดับที่สูงขึ้นไป ทั้งนี้ระหว่างที่นิสิตศึกษาใน
แต่ละรายวิชานั้น อาจารย์ผู้สอนก็จะทําการถ่ายทอดทักษะต่างๆ ให้แก่นิสิตซึ่งเป็นทักษะชั้นสูงที่ต้องปลูกฝังให้แก่
นักเรียนกฎหมาย ทักษะเหล่านี้จะเป็นความรู้เฉพาะทางที่ลึกซึ้ง (Specific) ประกอบด้วย (1) ทักษะในการจดจําตัวบท
กฎหมายซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากการจดจําทั่วไป ทั้งนี้การจดจําตัวบทกฎหมายนั้นจะต้องอาศัยการถ่ายทอดเทคนิค
จากผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายเป็นการเฉพาะซึ่งจะมีหลายวิธีการแตกต่างกันไป (2) ทักษะในการอ่านและแยก
องค์ประกอบของกฎหมาย (3) ทักษะในการตีความและอธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการนําตัวบทกฎหมายไปใช้ (4) 
ทักษะในการจับประเด็นข้อเท็จจริงและแยกประเด็นข้อเท็จจริง (5) ทักษะในการตั้งประเด็นปัญหาทางกฎหมาย (6) 
ทักษะในการสังเคราะห์ข้อเท็จจริงเข้ากับองค์ประกอบของกฎหมาย และ (7) ทักษะในการนําเสนอเหตุผลในทาง
กฎหมาย อีกทั้งผู้สอนจะคอยสอดแทรกหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติและการ
วางดํารงตนของนักกฎหมายเป็นระยะๆ 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ตระหนักถึงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฯ 
โดยครบถ้วนและชัดเจน ดังนั้น รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับหลักสูตรฯ จึงถูกเผยแพร่ไปยังสาธารณชนผ่านทางเว๊บ
ไซต์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รวมทั้งจัดทําแผ่นพับและแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีข้อมูลที่จะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ทั้งนี้การเผยแพร่หลักสูตรฯ ผ่านทางช่องทางดังกล่าวจะเน้นประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงรายละเอียดโดยรวม
ของหลักสูตรฯ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งครอบคุลมความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายเป็น
สําคัญ นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ยังได้เผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรไปยังผู้เรียน โดยแจกเป็นเอกสารคู่มือ
การศึกษาสําหรับนิสิตใหม่ในงานปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับศึกษา 
 อย่างไรก็ตาม ได้มีกระบวนการทบทวนหลักสูตรฯ และรายวิชาในหลักสูตรฯ โดยการรับฟังเสียงสะท้อน
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กลับจากผู้เรียน และการส่งอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายในหัวข้อแนว
ทางการเรียนการสอนนิติศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจะจัดประชุมเป็นระยะๆ เพื่อหารือและแนะนํา
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งหลักสูตรฯ จะนําแนวทางดังกล่าวมา
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตรให้มีความเหมาะแก่ยุคสมัยต่อไป 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
Sub Criterion 3 

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

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

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. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 

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. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment 

with the expected learning outcomes (1) 
 การออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลําดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 3.1 3.2 และ3.3 โดยใช้ Diagnostic Questions และ
Sources of Evidence เพื่อเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 5   
 การออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  ดําเนินการโดยคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3 
ประการ ประกอบด้วย (1) บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความคิดของนักกฎหมาย (Legal Mind) (2) บัณฑิตเป็นผู้ที่สามารถนํา
นิติวิธีทางกฎหมาย (Legal Methodology) ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรือนําไปประยุกต์ใช้กับ
วิชาชีพของตนได้อย่างเหมาะสม และ (3) บัณฑิตสามารถนําองค์ความรู้ไปพัฒนาและก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต (Live Long Learning)  

การกําหนดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ และการออกแบบรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา จะ
คํานึงถึงความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง และบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ โดยการจัดวิชาปรับพื้นความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษากฎหมายในระดับที่สูงขึ้นให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 แล้วจึงจัดรายวิชาที่มีเนื้อหา
ต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ระหว่างที่นิสิตศึกษาในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรฯ ได้กําหนดให้
มีวิชาเลือกเฉพาะทางที่เน้นการศึกษากฎหมายพิเศษเพื่อให้นิสิตได้เลือกเรียนตามความสนใจของตนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ และสามารถบูรณาการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายในระดับที่
สูงขึ้นได้ด้วยตนเอง  

การออกแบบหลักสูตรฯ ดังที่อธิบายมานี้ ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่า รายวิชาในหลักสูตรฯ มีความต่อเนื่องสัมพันธ์
และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้การเรียนรู้ที่คาดหวังสามารถบรรลุผลอย่างชัดเจน อีกทั้งยังแสดงให้เห็นด้วยว่า
หลักสูตรฯ มีโครงสร้างเนื้อหาที่เรียงลําดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึง
รายวิชาเฉพาะทางด้วยเช่นกัน (รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดง) 

อีกทั้ง หลักสูตรฯ ได้ให้ความสําคัญในด้านการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ที่สอดคล้องผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ผู้สอนจะต้องคํานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่รายวิชา
ของตนกําหนดไว้ และผู้สอนต้องออกแบบการเรียนการสอนที่สามารถตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวโดย
เขียนอธิบายวิธีการสอนและกิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้งการประเมินผลผู้เรียนที่ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชานั้นลงในเอกสาร มคอ. 3 อนึ่ง จากการประชุมหารือของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่ง
ทําการสุ่มเอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรฯ มาพิจารณาร่วมกัน พบว่ารายวิชาส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการสอนโดยเน้นการบรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และยกกรณีข้อเท็จจริงให้นิสิตลองคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อค้นหาคําตอบทางกฎหมาย ส่วนการประเมินผู้เรียนส่วนมากจะใช้การทดสอบในชั้นเรียน 
แบบฝึกหัด การตอบปากเปล่า และการสอบปลายภาค ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและทําให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ เช่นเดียวกัน  

และในท้ายที่สุด หลักสูตรฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการทบทวนหลักสูตรฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อ
นําไปสู่การพัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัยแก่เหตุการณ์และยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยหลักสูตรฯ ตระหนักใน
เรื่องของการขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 และการรองรับนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ส่งผลให้หลักสูตรฯ มอบหมายไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมาย
การค้า กฎหมายอุสาหกรรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนาเนื้อหารายวิชา
และปรับเทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับบริบทเหล่านี้ด้วย 
 
 

                                                           
5 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชา 
 

หลักสูตรไม่มีวิชาศกึษาทั่วไป เนือ่งจากนิสิตส าเร็จการศึกษาปริญญาตร์ในสาขาอื่นมาแล้ว 

กฎหมายอาญา 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจฯ 

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

นิติวิทยาศาสตร์ 

การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

การบริหารงานกระบวนการยุติธรรม 

กฎหมายธุรกิจ 

กฎหมายพาณิชยนาว ี

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 

กฎหมายศุลกากร 

กฎหมายอุตสาหกรรม 

ฯลฯ 

กฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายทะเล 

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ 

ฯลฯ 

กฎหมายสารบัญญัติ 

กฎหมายอาญาภาค 2 และภาค 3 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 

 

 

 

 

 

 

วิชาพื้นฐานทางกฎหมาย 

หลักกฎหมายเอกชน หลักกฎหมายมหาชน กฎหมายลักษณะหน้ี กฎหมายลักษณะนิตกิรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะละเมิดฯ 

กฎหมายลักษณะทรัพย์ฯ กฎหมายอาญาภาคทั่วไป ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยการพิจารณาคดี 

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 

กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายพเิศษ 

กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ 

กฎหมายปกครอง 

กฎหมายระหว่างประเทศ 

กฎหมายล้มละลาย 

กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายแรงงาน 

นิติปรัชญา  

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

 

 

 

วิชาเสริมทักษะทางกฎหมาย 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

การว่าความฯ 

การระงับข้อพิพาททางเลือก 

กฎหมายตลาดหลักทรัพย์ 

ฯลฯ 

กลุ่มวิชาเลือก 
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชาพื้นทางกฎหมาย : หลักกฎหมายเอกชน หลักกฎหมายมหาชน  กฎหมายลักษณะทรัพย์ กฎหมายนิติกรรมสัญญา 

กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายลักษณะละเมิดฯ กฎหมายอาญา 1 ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยการพิจารณาคดี 

กลุ่มวิชาเลือก : เป็นกลุ่มวิชาเสริมความรู้และศักยภาพทางกฎหมาย ประกอบด้วย  

- วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายอาญา  

- วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายมหาชน  

- วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายธุรกิจ  

- วิชาเลือกกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ และ 

- วิชาเลือกกลุ่มวิชาสร้างเสริมทักษะพิเศษทางกฎหมาย 

กลุ่มวิชาหลัก : ประกอบด้วย  

- กฎหมายอาญาภาค 2  

- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 บรรพ 5 

และบรรพ 6 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 - 2  

- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 – 2 

- กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  

- กฎหมายระหว่างประเทศ  

- นิติปรัชญา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 

- และกฎหมายพิเศษอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดวิชา

แกน 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรไม่มีวิชาศึกษาทั่วไปเนื่องจากนิสิตในหลักสูตรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอ่ืนมาแล้วและเป็นผู้

มีประสบการณ์ทํางาน 

GOAL 

Legal Mind 

Legal Methodology 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
รายวิชา A1 A2 A3 R1 K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 S4 

หมวดวิชาเฉพาะ  
วิชาแกน  

            

67811159    หลักกฎหมายเอกชน             

67811259   กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา             

67813159   กฎหมายอาญา 1             

67813259   กฎหมายอาญา 2             

67814159   หลักกฎหมายมหาชน             

67814259   กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง             

67821359   กฎหมายลักษณะหนี้             

67821459   กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้   
       เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ 

            

67821559   กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดนิ             

67821659   กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
       ลาภมิควรได ้

            

67821759   กฎหมายลักษณะยืม ฝากทรัพย์ ค้ําประกัน 
       จํานอง จาํนาํ 

            

67821859  กฎหมายลักษณะตวัแทน นายหน้า        
      ประนปีระนอมยอมความ การพนันและขันต่อ  

            

67821959   กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท             

67822159   กฎหมายลักษณะครอบครัว             

67828159   ภาษาอังกฤษสาํหรับนักกฎหมาย             

67828259   กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา             

67832259   กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน             

67832359   กฎหมายลักษณะมรดก             

67832459   กฎหมายลักษณะประกันภัย             

67835159   ระบบศาลและหลกัทั่วไปวา่ด้วยวิธีพจิารณาคดี                  

67835259   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1                     

67835359   กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2                      

67835459   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1             

67835559   กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2             

67836159   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 1             

67836259   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง               

67842759   กฎหมายล้มละลาย             

67844759   กฎหมายปกครอง             

67845659   กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน             

67846359   กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 2             

67846459   กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล             
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รายวิชา A1 A2 A3 R1 K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 S4 

67849159   กฎหมายภาษีอากร             

67849259   นิติปรัชญา                                 

67849359   กฎหมายแรงงาน                

67849459   หลักวิชาชีพนักกฎหมาย             

วิชาเลือก 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 รายวิชา 

            

67832559   กฎหมายพาณิชยนาวีภาคเอกชน             

67832659   กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค             

67833359   อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน             

67833459   อาชญาวทิยาและทัณฑวิทยา             

67833559   นิติวิทยาศาสตร ์             

67834359   กฎหมายพณิชยนาวีภาคมหาชน             

67834459   กฎหมายสิ่งแวดลอ้ม             

67834559   กฎหมายศุลกากร             

67834659   กฎหมายอุตสาหกรรม             

67838359   ระบบกฎหมายแองโกลและอเมริกันเบื้องต้น             

67838459   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับระบบกฎหมายฝรั่งเศส             

67838559   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายญี่ปุ่น             

67838659   กฎหมายขนส่ง             

67838759   กฎหมายตลาดหลกัทรัพย์             

67838859   กฎหมายเก่ียวกับการท่องเที่ยว             

67842859   การระงับข้อพิพาททางเลือก             

67842959   กฎหมายแพ่งเปรียบเทียบ             

67843659   การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา             

67843759   การบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา             

67844859   กฎหมายองค์การมหาชน             

67844959   กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ             

67845759   การว่าความและการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย             

67846559   กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ             

67846659   กฎหมายการลงทนุระหว่างประเทศ             

67846759   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายสหภาพยุโรป             

67846859   กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ             

67846959   กฎหมายสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย    
       ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

            

67847159   กฎหมายสิทธิมนษุยชน             

67847259   กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ             

67847359   กฎหมายทะเล             

67847459   กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ             

67849559   กฎหมายเด็กและเยาวชน             
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รายวิชา A1 A2 A3 R1 K1 K2 K3 K4 S1 S2 S3 S4 

67849659   การใช้และการตีความกฎหมาย             

67849759   ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย             

67849859   กฎหมายการแข่งขันทางการค้า             

วิชาเลือก (สําหรับนิสิตนอกสาขาวิชานิติศาสตร์)             

67810159   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป             

67810259   กฎหมายในชีวิตประจําวัน             

67810359   กฎหมายธุรกิจ             

หมายเหตุ:     หมายถึง มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับมาก 
   หมายถึง มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับปานกลาง 
   หมายถึง มุ่งสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับน้อย 

ELO-A1 1. มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต 
ELO-A2 2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมของนักกฎหมาย ตั่งมั่น ไม่เอนเอียง ปราศจากอคติ 
ELO-A3 3. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับชั้นด้วยทัศนคติอันดีและประพฤติตนเหมาะสม 
ELO-R1 4. จดจําหลักกฎหมายและวางหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
ELO-K1 5. รู้และเข้าใจถึงที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย โครงสร้างกฎหมาย หลักการพื้นฐานทั่วไปของกฎหมาย หลักใน

การใช้การตีความกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกระบวนพิจารณาคดี  
ELO-K2 6. อธิบายทฤษฎี หลักกฎหมาย และแนวคิดทางกฎหมายที่สําคัญได้ 
ELO-K3 7. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 
ELO-K4 8. วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุมีผล 
ELO-S1 9. จับประเด็นข้อเท็จจริงและตั้งประเด็นปัญหาทางกฎหมายได้ 
ELO-S2 10.  สามารถปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายและนําเสนอเหตุผลในทางกฎหมายได้อย่างเหมาะสม 
ELO-S3 11.  สามารถสื่อสารภาษาไทยในการพูดและการเขียนและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
ELO-S4 12. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมาย และใช้ในการนําเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ 
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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 ชุดของความเชื่อที่มี
ผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน 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 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรูจ้ากผู้สอน  

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. 
การเรียนรูโ้ดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่
กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a relaxed, supportive, and 
cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย 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 
สรา้งบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

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 ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลอง
แนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ  ฯลฯ) 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated 

to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

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

        กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

3 3 

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

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

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

of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 6   
 

ข้อ 4.1  
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรฯ ได้นํา

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพามาวิเคราะห์เพ่ือกําหนดเป็นปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรฯ คือ  
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย สามารถนําความรู้ทางด้านกฎหมายไปปรับใช้กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันได้ตามหลักเหตุผล และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มี
ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม โดยหลักสูตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์ปรัชญาการศึกษาไปยังผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวบไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่และการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา ผ่านโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา และโครงการภาควิชานิติศาสตร์พบผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการ
เสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกประเด็นคุณธรรมและจริยธรรมเข้าไปในตัวอย่างหรือกรณีศึกษาต่างๆ 
ในรายวิชาต่างๆ อีกด้วย  

 
ข้อ 4.2 และ 4.3 

เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ จึงได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่สามารถตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ซึ่งมีสาระสําคัญ 3 ประการ 
ประการแรก คือ การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงบทบาทวิชาชีพของนักกฎหมาย 
ประการที่สอง คือ การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในหลักและองค์ความรู้ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปที่เป็น
พ้ืนฐานแนวคิดทางกฎหมาย (Generic) ตลอดจนความรู้ที่มีความลุ่มลึกในแต่ละสาขาของกฎหมาย (Specific) และ

                                                           
6 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ประการสุดท้าย คือ การเสริมสร้างทักษะพิเศษเฉพาะของนักกฎหมาย (Legal Skill) ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะ (Specific)  
ที่นักกฎหมายทุกคนจะต้องมีหลังจากที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว เพ่ือให้เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีความคิดของนัก
กฎหมายเกิดขึ้นแก่ตนเอง (Legal Mind) และสามารถนํานิติวิธีทางกฎหมาย (Legal Methodology) ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม อันจะสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการศึกษา
ของหลักสูตรฯ คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมาย สามารถนําความรู้ทางด้าน
กฎหมายไปปรับใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้ตามหลักเหตุผล เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ คือ  

(1) กิจกรรมการสอนโดยการบรรยาย เพ่ือสอดแทรกแนวคิดและวิธีการในการทําความเข้าใจและ
วิธีการแยกองค์ประกอบของกฎหมาย โดยเน้นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีทั้งประเด็นด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและประเด็นทางด้านกฎหมาย 

(2) กิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้นกิจกรรมในห้องเรียน โดยการยกกรณีศึกษาขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เพ่ือให้นิสิต
เรียนรู้วิธีการในการจับประเด็นข้อเท็จจริง เรียนรู้วิธีการค้นหาและตั้งประเด็นปัญหาทางกฎหมาย เรียนรู้วิธีการ
ค้นหาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหาทางกฎหมายเหล่านั้น เรียนรู้วิธีการปรับ
ข้อเท็จจริงที่มีนัยสําคัญเข้าหาหลักและองค์ประกอบของกฎหมาย และเรียนรู้วิธีการนําเสนอเหตุผลทางกฎหมายที่ได้
จากกระบวนปรับบท 

(3) กิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สําคัญอย่างยิ่งของนักกฎหมาย คือ ความมี
วินัย ความเที่ยงตรง ความไม่เอนเอียง และความปราศจากอคติ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการมอบหมายงาน
จากอุทาหรณ์ที่ยกข้ึนมาให้นิสิตแสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนิสิตจะต้องแสดงความ
รับผิดชอบโดยการเตรียมข้อมูลมานําเสนอในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นิสิตได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้ง
ประเด็นทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและประเด็นทางด้านกฎหมายซึ่งกันและกัน  

ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนการสอนดังที่กล่าวมาข้างต้น จะเน้นการบูรณาการทั้งเนื้อหาสาระแห่งตัว
กฎหมาย ความยุติธรรม และจิตสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพและสังคม โดยหลักสูตรฯ ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ แนวคิดและทัศนคติ ผ่านการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษซึ่งเป็น
ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพด้านกฎหมายโดยตรง ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ 
เจ้าพนักงานตํารวจที่ทําหน้าที่ในการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เป็นต้น โดยวิธีการสอนจะเน้นการ
บรรยาย และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย พร้อมทั้งให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ตามกรณีศึกษาแล้วตอบคําถาม แสดงความเข้าใจทั้งในส่วนของทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และอภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการคิดและปัญญา ตลอดจน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือให้สอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 โดยการถ่ายทอดวิธีการสืบค้นตัวบท
กฎหมายและคําพิพากษาของศาลฎีกาทางฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตต่างๆ เช่น 
ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของสํานักงานศาลยุติธรรม คณะกรรมการกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา หรือ
ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอ่ืนๆ และมีการใช้โปรแกรมซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาเป็นสื่อกลางใน
การเรียนการสอน เช่น การส่งไฟล์เอกสารประกอบการเรียนในรูปแบบโปรแกรมพาว์เวอร์พ้อย 
(PowerPoint) หรือโปรแกรม Adobe Reader ให้ผู้เรียนผ่านทางอีเมล์ เพ่ือให้ผู้เรียนเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าเรียน และผู้เรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองอันเป็นการปูพ้ืนฐานการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้เรียน ดังปรากฎรายละเอียดในตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล ที่แสดงให้เห็นดังต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

Intended  
Learning Outcomes 

(ILO) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
Teaching/Learning Activities (TLA) 

การวัดผลและประเมินผล 
Assessment Tasks (AT) 

1. ใช้กฎหมายบนหลักของ
ความถูกต้องและเป็นธรรม 

บรรยายเหตุผลที่มาของหลักกฎหมาย  อภิปราย
พร้อมทั้งสอดแทรกหลักความถูกต้อง และเป็น
ธรรม คุณธรรมจริยธรรม ยกกรณีศึกษาให้
ผู้ เรียนคิดวิ เคราะห์ตามหลักฎหมายและให้
เหตุผลทางนิติศาสตร์ประกอบ 

- การตอบคําถามในชั้นเรียน 
และการสอบปลายภาคโดย
ข้อสอบอัตนัย 

2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมี
จรรยาบรรณของนักกฎหมาย 

สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมของนัก
กฎหมายแต่ละวิชาชีพ 

- สังเกตการแสดงความคิดเห็นใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ซึ่ง
มี บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ใ น ค น ล ะ
หน่วยงานกัน 

3. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ อ่ื น ในทุ กระดั บชั้ นด้ วย
ทัศนคติอันดีและมีการวาง
บทบาทอย่างเหมาะสม 

บางรายวิชามีการมอบหมายงานกลุ่ม การ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

- สังเกตการส่ งงาน การแบ่ง
หน้าที่กันทํา ความร่วมมือกัน
ทํางาน 

4 .  ส า ม า ร ถ จ ด จํ า ห ลั ก
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ว า ง ห ลั ก
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

ให้ผู้เรียนทบทวนและท่องจํา - วัดผลจากการเขียนตอบหลัก
กฎหมาย 

5. สามารถเข้าใจถึงที่มาของ
กฎหมาย ระบบกฎหมาย 
ประเภทของกฎหมาย ระบบ
กระบวนพิจารณาคดี และ
การใช้การตีความกฎหมาย 

บรรยาย ถามตอบ อภิปราย - วัดผลจากการเขียนตอบในส่วน
ข อ ง ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ป รั บ หลั ก
กฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงของ
เหตุการณ์ตามคําถาม 

6. สามารถระบุถึ งทฤษฎี 
หลักกฎหมาย และแนวคิด
ทางกฎหมายที่สําคัญได้ 

บรรยาย ถามตอบ อภิปราย - วัดผลจากการเขียนตอบหลัก
กฎหมาย 

7.สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ทางกฎหมายและเสนอแนว
ทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุมีผล 

ฝึ กคิ ดวิ เคราะห์จากตั วอย่ างคํ าถามจาก
เหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึกทําแบบฝึกหัด 
ข้อสอบเก่า พร้อมทั้งเฉลย 

- วั ดผลจากการตอบคํ าถาม
ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย
พร้อมทั้งการให้เหตุผลในฐานะ
นักกฎหมาย 

8. สามารถจับประเด็นและ
จําแนกประเด็นทางกฎหมาย
ได้ 

ฝึ กคิ ดวิ เคราะห์จากตั วอย่ างคํ าถามจาก
เหตุการณ์ในชีวิตประจําวัน ฝึกทําแบบฝึกหัด 
ข้อสอบเก่า พร้อมทั้งเฉลย 

- วั ดผลจากการตอบคํ าถาม
ประเด็นปัญหาทางกฎหมาย 

9. สามารถปรับข้อเท็จจริง
เข้าหาหลักกฎหมายและให้
เหตุผลในทางกฎหมายได้

ฝึกตอบคําถามจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน ฝึกทํา
แบบฝึกหัด ข้อสอบเก่า พร้อมทั้งเฉลย 

- วั ดผลจากการตอบคํ าถาม
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายโดย
ให้ เหตุผลที่ ประกอบไปด้ วย
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
Intended  

Learning Outcomes 
(ILO) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
Teaching/Learning Activities (TLA) 

การวัดผลและประเมินผล 
Assessment Tasks (AT) 

อย่างเหมาะสม คุณธรรมและจริยธรรมอย่าง
เหมาะสมตามเหตุ การณ์ ใน
คําถาม 

10. สามารถสื่อสารภาษาไทย
ในการพู ดและการเขี ยน
ภาษาไทยในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 

การถามตอบ การอภิปราย มอบหมายรายงาน 
 

- สังเกตวิธีการสื่อสาร ทักษะการ
ใช้ภาษาไทยในการพูด 
- สังเกตจากการพูดตอบคําถาม
หรือการแสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน 
- สังเกตทักษะการใช้ภาษาไทยใน
การเขียนประเมินจากเขี ยน
บรรยายตอบข้อสอบข้อสอบ 

11. สามารถใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการสืบค้น
ข้อมูลด้านกฎหมาย และใช้
ในการนําเสนอข้อมูลอย่าง
สร้างสรรค ์

การบรรยาย การทํ าแบบฝึ กหัด การฝึ ก
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าข้อมูล
กฎหมาย แนวคํ าพิพากษาศาลฎีกา จาก
ฐานข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์
ในการนําเสนอ 

- ผลการทําแบบฝึกหัด  
- พิจารณารายงานและแหล่ง
อ้างอิง  

 
นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนทั่วไปข้างต้นแล้ว หลักสูตรได้กําหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ดังต่อไปนี้ 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ มีกําหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตและเตรียมความพร้อมก่อน

เข้ารับการศึกษาของนิสิตใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีเนื้อหาหลักคือการให้
คําแนะนําเก่ียวกบัการเรียนวิชากฎหมาย การใช้ระบบทะเบียนและการลงทะบียน การพบอาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิชานิติศาสตร์เพ่ือให้คําปรึกษาต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านชีวิตส่วนตัว และอ่ืนๆ เป็นรายบุคคลด้วย
และได้เน้นในเรื่องของลักษณะพิเศษของการเรียนวิชากฎหมายที่แตกต่างไปจากสาขาอ่ืนๆ โดยอาจารย์ใน
คณะฯ ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนวิชากฎหมายว่าจะทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียน
หรือการเขียนตอบวิชากฎหมาย เป็นต้น และเชิญท่านธนฤทธิ์ โทวรรธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาล
ชั้นต้น ศาลจังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการศึกษา วิธีการเขียนตอบข้อสอบ
กฎหมาย และเส้นทางวิชาชีพกฎหมาย เพ่ือให้นิสิตสามารถศึกษาวิชากฎหมายให้สําเร็จภายใน 3 ปี และ
แนะนําการนําความรู้ไปใช้ในอนาคต 

ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะให้แก่
นิสิต ในปีการศึกษา 2560 โดยภาควิชาฯ จัดกิจกรรมให้นิสิตเดินทางเข้าศึกษาดูงานประกอบการเรียนใน
รายวิชาการว่าความและศาลจําลอง หัวข้อ “ระบบงาน ขั้นตอนการดําเนินคดี และการว่าความในศาล” ณ 
ศาลจังหวัดชลบุรี ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพ่ือเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้นิสิต อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน และรับ
การถ่ายทอดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้ศึกษากระบวนการบริหารงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
จริงโดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 1 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย  
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ได้จัดโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 9 ประจําปี 2560 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะให้แก่นิสิตหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะโดยการ
มอบหมายให้นิสิตทําการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ซ่อมแซมอาคารเรียน นอกจากนั้นยังมี
กิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะทางกฎหมายและการนําความรู้ทางด้านกฎหมายไปปรับใช้ได้ในสถานการณ์จริง
โดยการมอบหมายให้นิสิตเป็นผู้เผยแพร่และให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และให้คําปรึกษา
กฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 
2561- 30 มีนาคม 2561 ซึ่งหลักสูตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เข้าร่วม แต่หลังจากทางหลักสูตรได้สํารวจความต้องการของนิสิตพบว่าในปีการศึกษา 
2560 นี้ นิสิตในหลักสูตรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากจัดกิจกรรมในวันทํางานของนิสิต นิสิตจึง
ไม่สะดวกเพ่ือเข้าร่วม แต่นิสิตได้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรมแทนโดยนิสิตในหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต 4 ปี เป็นผู้ดําเนินกิจกรรมโดยมีคณาจารย์ในภาควิชาฯ และบุคคลากรฝ่ายสนับสนุนของ
คณะคอยช่วยประสานงาน 

 
หลักฐานการด าเนินการเรียนรู้  
มคอ. 3 
ประมวลรายวิชา 
ผลการประเมินการเรียนการสอนจากผู้เรียน 
เล่มหลักสูตร และรายวิชาในหลักสูตร 
เอกสารโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน 
http://deka.supremecourt.or.th/ 
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general 
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/

http://deka.supremecourt.or.th/
http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general
http://www.mratchakitcha.soc.go.th/
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

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 ผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, formative, and 
summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัยการประเมินผล
ระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

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

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 ความน่าเชื่อถือและเป็น
ธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and regularly evaluated 
and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประเมินผล
วิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และได้นําไปทดลองใช้  

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

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

3 3 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assesment report (SAR)  ระดับหลักสูตร     หน้า 44 

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
คาดหวัง 

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 สัดส่วน
การประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทราบ 

3 3 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes 
are used to ensure validity, reliability and fairness of student 
assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการ
ประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to   
 improve learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา แ ล ะ ช่ ว ย   
 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

ผลการด าเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 และ5.5 โดยใช้ Diagnostic Questions และ

Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1]7  
 

ข้อ 5.1 และ 5.2 
การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) กําหนดขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ

นําความรู้กฎหมายไปปรับใช้กับสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นจริงได้ตามหลักเหตุผล และ
สอดแทรกตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ สอดคล้องกับการสร้างนักนิติศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมซึ่งเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแบ่งออกเป็นการประเมินเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 

1) การประเมินผลสําหรับการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตร 
การคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือก เนื่องจากหลักสูตรฯ รับสมัครผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมาแล้วเข้าศึกษา หลักสูตรฯ มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนนําความรู้กฎหมายไปปรับใช้กับศาสตร์สาขา
อ่ืนและสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งหากนิสิตสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ประสงค์จะ
ประกอบวิชาชีพในสายงานด้านกฎหมาย ก็สามารถใช้คุณวุฒิในการสมัครสอบใบอนุญาตเพ่ือประกอบวิชาชีพ 
หรือจะศึกษาต่อในสายกฎหมายในชั้นที่สูงขึ้นไปก็ได้ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ จึงมิได้พิจารณาผลการเรียนในระดับชั้น
ปริญญาตรีของผู้สมัครเข้าเรียน และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในหลากหลายสาขาอาชีพสามารถเข้าเรียนได้ 
                                                           
7 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 
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ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพ่ือพิจารณาทัศนะคติ และความพร้อมของผู้เรียนในการมาเข้า
เรียนของผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมิได้วัดความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นของผู้เรียนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ดําเนินการคัดเลือกเอง  

2) การประเมินในระหว่างการศึกษาตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรฯ กําหนดให้ผู้สอนกําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ดังปรากฏในตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาที่กําหนดใน
หลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังข้างต้น (ซึ่งอธิบายไว้ใน AUN 4. ข้อ 4.2 และ 4.3) โดยผู้สอนต้องแจ้ง
ให้ผู้เรียนทราบในชั่วโมงแรกของการสอน หรือแจ้งในประมวลรายวิชา หรือเอกสารประกอบการสอน เพ่ือ
ชี้แจงทําความเข้าใจตลอดจนรับฟังความคิดเห็น หลังจากนั้นจึงดําเนินการประเมินผลตามกิจกรรมและ
ช่วงเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและเนื้อหารายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีเนื้อหา
น้อยอาจจะจัดกิจกรรมเพ่ือวัดผลการเรียนรู้แล้วนําข้อมูลดังกล่าวป้อนกลับไปยังนิสิต เพ่ือให้นิสิตใช้ในการ
ประเมินตนเองต่อไป โดยอาจารย์ผู้สอนอาจจะวัดผลโดยการสอบข้อเขียน (อัตนัย) โดยมีการทดสอบย่อย
ระหว่างศึกษาเป็นคะแนนบางส่วนและสอบอัตนัยปลายภาคส่วนที่เหลือ หรืออาจจะสอบปลายภาค 100 
คะแนนเต็ม ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนแบ่งสัดส่วนการวัดผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ทั้งด้านความรู้
ความเข้าใจ ผู้เรียนสามารถใช้กฎหมายบนหลักของความถูกต้องและเป็นธรรม ผู้เรียนเป็นผู้ ที่มีคุณธรรม
และมีจรรยาบรรณของนักกฎหมาย ผู้เรียนจดจําหลักกฎหมายและวางหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียน
เข้าใจถึงที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ระบบกระบวนพิจารณาคดี และการใช้
การตีความกฎหมาย และระบุถึงทฤษฎี หลักกฎหมาย และแนวคิดทางกฎหมายที่สําคัญได้ ทักษะด้าน
ปัญญา และการวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถจับประเด็นและจําแนกประเด็นทางกฎหมายได้ และผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนสามารถ
ปรับข้อเท็จจริงเข้าหาหลักกฎหมายและให้เหตุผลในทางกฎหมายได้อย่างเหมาะสม และทักษะด้านการ
สื่อสาร ผู้เรียนสามารถเขียนตอบอธิบายวินิจฉัยปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง ทั้งนี้ สาเหตุที่ บาง
รายวิชาต้องจัดสอบปลายภาค 100 คะแนนเต็ม เนื่องจากหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบล็อคคอร์ส 
(Block Course) ซึ่งตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องทํางานในวันจันทร์ถึงศุกร์และมีความ
ประสงค์จะเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ประกอบสภาวิชาชีพให้ข้อแนะนําว่าการศึกษากฎหมายไม่อาจแบ่ง
ส่วนเนื้อหาที่เรียนแยกสอบได้ เนื่องจากเวลาเกิดปัญหาขึ้นจริง จําเป็นต้องใช้ความรู้ในเนื้อหาวิชาทั้งหมด
มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือตัดสินคดี ซึ่งบางครั้งอาจต้องไปเกี่ยวข้องกับความรู้ในเนื้อหาวิชาอ่ืนอีกด้วย 
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯ ได้แจ้งให้ผู้สอนช่วยประเมินผลผู้เรียนจากแบบฝึกหัดและแจ้งผลสะท้อนกลับ
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในระหว่างเรียน และแนะนําให้ผู้เรียนประเมินตนเองว่าควรปรับปรุง
และทําความเข้าใจบทเรียนก่อนสอบปลายภาคอย่างไร 

 
ข้อ 5.3  

หลักสูตรได้จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน โดยแนะนําแนวทาง
การศึกษา การท่องจํา การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ตลอดจนแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพ หากสําเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนสามารถประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายใดได้บ้าง และเตรียมความ
พร้อมให้แก่ผู้เรียนชั้นปีที่ 1 ก่อนเริ่มเรียน  

สําหรับเกณฑ์การประเมินให้คะแนนจะแยกให้คะแนนตามวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาแต่ละรายวิชาจะดําเนินการวัดผลโดยแบ่งสัดส่วนคะแนน ในรายวิชาที่เป็นตัวบท จะแยก
ประเมินผลหลายลักษณะดังนี้ 
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ด้านความจําและความเข้าใจ ประเมินจากความเข้าใจ ประเมินจากการเขียนตัวบทกฎหมายหรือ
วางหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคําถามได้อย่างถูกต้อง ส่วนด้านความเข้าใจ ผู้เรียนค้นหาประเด็นคําถาม
จากข้อเท็จจริงหรือปัญหาที่กําหนดและสามารถเลือกใช้ตัวบทกฎหมายและสามารถอธิบายหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง 

การวิเคราะห์ปัญหา ผู้เรียนสามารถวินิจฉัยคําตอบโดยการปรับใช้หลักกฎหมายเข้ากับปัญหาข้อ
กฎหมายตามข้อเท็จจริงหรือปัญหาที่กําหนดในคําถามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

ทักษะการคิดและปัญญา พิจารณาจากการคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้หลักกฎหมายเข้ากับ
ข้อเท็จจริงที่สลับซับซ้อน 

ทักษะการใช้ภาษา ประเมินจากการเขียนวินิจฉัยปรับหลักกฎหมายตามองค์ประกอบและเงื่อนไข
ของกฎหมายได้อย่างครบถ้วนตามที่กําหนดไว้แล้ว พิจารณาจากการเขียนอธิบายด้วยภาษาเขียนประกอบ
กับภาษากฎหมาย 

สําหรับการประเมินและวัดผลในรายวิชาต่างๆ เพ่ือความชัดเจนและเพ่ือเป็นกรอบในการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนในแนวทางเดียวกัน ทางหลักสูตรฯ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์การตรวจและ
การให้คะแนนในการสอบรายวิชากฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ภาควิชานิติศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้น เพ่ือเป็นกรอบในการประเมิน และแจ้งให้อาจารย์และ
ผู้เรียนได้ทราบและปฏิบัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หลักเกณฑ์การตรวจและการให้คะแนนในการสอบรายวิชากฎหมาย 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ภาควิชานิติศาสตร ์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ข้อ 1 ข้อสอบอัตนัยที่เป็นปัญหาเชิงปฏิบัติ (ข้อสอบตุ๊กตาวินิจฉัยปรับบทกฎหมายเข้ากับ

ข้อเท็จจริงในคําถาม) ให้ผู้ตอบ ตอบโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมีสัดส่วนคะแนนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 
ของคะแนนของข้อนั้น ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 วางหลักกฎหมายในข้อที่ตอบ สัดส่วนร้อยละ 10-20 ของคะแนนข้อนั้น 
ส่วนที่ 2 วินิจฉัยปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ 

60-80 ของคะแนนข้อนั้น 
ส่วนที่ 3 สรุปธงคําตอบ สัดส่วนร้อยละ 10-20 ของคะแนนข้อนั้น 

 ในกรณีที่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างอ่ืนให้ประกาศแจ้งนิสิตที่
ลงทะเบียนในรายวิชานั้น และแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน
ดําเนินการสอบ 

ข้อ 2 ข้อสอบอัตนัยที่เป็นแนวความคิดทางกฎหมายหลักกฎหมายหรือปัญหาเชิงทฤษฎี (ข้อสอบ
บรรยาย) และการแสดงความคิดเห็น 

ส่วนที่ 1 แนวความคิดทางกฎหมาย หรือหลักกฎหมาย หรือปัญหาเชิงทฤษฎี สัดส่วนร้อยละ 10-
30 ของคะแนนข้อนั้น 

ส่วนที่ 2 เหตุผลหรือการวิเคราะห์ สัดส่วนร้อยละ 70-90 ของคะแนนข้อนั้น 
ในกรณีที่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างอ่ืนให้ประกาศแจ้งนิสิตที่

ลงทะเบียนในรายวิชานั้น และแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน
ดําเนินการสอบ 

ข้อ 3 สําหรับการให้คะแนนการสอบปากเปล่า ให้อาจารย์ผู้ประเมินผู้ตอบแบ่งการประเมินเป็น 4 
ส่วน โดยมีสัดส่วนคะแนนรวมกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนข้อนั้น ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ธงคําตอบ สัดส่วนร้อยละ 20 ของคะแนนข้อนั้น 
ส่วนที่ 2 การให้เหตุผลและทักษะในการวิเคราะห์ทางกฎหมาย สัดส่วนร้อยละ 30 ของคะแนนข้อ

นั้น โดยการให้คะแนนในส่วนนี้ ให้นําหลักเกณฑ์การให้คะแนนในข้อ 1 และ 2 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ส่วนที่ 3 บุคลิกภาพ ทัศนคติ อุปนิสัย สัดส่วนร้อยละ 25 ของคะแนนข้อนั้น 
ส่วนที่ 4 ปฏิภาณ ไหวพริบ การแสดงออก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์  สัดส่วนร้อยละ 25 ของคะแนนข้อนั้น 
ในกรณีที่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างอ่ืนให้ประกาศแจ้งนิสิตที่

ลงทะเบียนในรายวิชานั้น และแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อน
ดําเนินการสอบ 

ข้อ 4 สําหรับผู้ที่ไม่ตอบข้อสอบข้อใดให้เขียนเลขข้อ และเขียนว่า “ไม่ตอบ” ให้คะแนน 0 
 
การประเมินผลออกเกรดตามวิธีการตัดเกรดซึ่งได้กําหนดและแจ้งแก่ผู้เรียนไว้ในประมวลรายวิชา 

ก่อนการประกาศเกรดทุกรายวิชาจะต้องนําผลการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาฯ 
และให้หัวหน้าภาควิชาฯ ประธานหลักสูตรฯ ร่วมกับที่ประชุมภาควิชา พิจารณาความเหมาะสมของการ
วัดผลดังกล่าว หากเห็นชอบแล้วจึงประกาศให้ผู้เรียนทราบต่อไป 

ผลการประเมินหรือเกรดจะประกาศแก่ผู้ เรียนทราบผ่านระบบทะเบียนและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัย หากผู้เรียนทราบเกรดของตนแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามมายังผู้สอนโดยตรงเพ่ือชี้แจงทํา
ความเข้าใจต่อไป แต่หากผู้สอนไม่สามารถชี้แจงแก่ผู้เรียนได้ ผู้เรียนสามารถอุทธรณ์ขอทราบรายละเอียดการ
วัดผลได้โดยดําเนินการตามข้ันตอนที่คณะฯ กําหนดผ่านทางการเสนอคําร้องมายังหลักสูตรฯ ตามข้ันตอนที่
ปรากฎในแผนภาพในข้อ 5.5 

 
ข้อ 5.4 

การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนในระหว่างภาคเรียน ทําได้โดยผู้สอนสังเกตจากการตอบ
ทําถาม ทําแบบฝึกหัดหรือการทดสอบย่อยในชั้นเรียน โดยผู้สอนจะอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจและปรับปรุงการ
เรียน การตอบคําถามของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้ 

อย่างไรก็ตาม วิธีการวัดผลดังกล่าวค่อนข้างยากสําหรับผู้เรียนชั้นปีที่ 1 ซึ่งไม่คุ้นเคยกับการวัดผล
โดยการเขียนตอบข้อสอบอัตนัย ดังนั้น หลักสูตรจึงได้กําชับอาจารย์ผู้สอนที่สอนนิสิตชั้นปีที่ 1 ให้ช่วย
แนะนําและฝึกฝนวิธีการเขียนตอบข้อสอบให้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้และปรับตัว
เตรียมพร้อมรับการประเมินผลโดยการเขียนตอบข้อสอบ และทั้งนี้ภาควิชาฯ ได้จัดอบรมแนะนําวิธีการ
เขียนตอบข้อสอบกฎหมายให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ร่วมด้วย 

กรณีท่ีผู้เรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ ผู้เรียนต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในปีการศึกษาถัดไป 
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ข้อ 5.5  แผนภาพที่ 4 แสดงกระบวนการอุทธรณ์ร้องทุกข์ในการขอตรวจสอบผลการเรียนของ
ผู้เรียนคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

ผู้เรียนติดต่ออาจารย์ผู้สอนและนําแบบคําร้องขอตรวจสอบผลการเรียน (PL 
01) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติ 

ผู้เรียนยื่นแบบคําร้อง ฯ ที่งานวิชาการ 
 

ภาควิชาทําบันทึกแจ้งอาจารย์ผู้สอน 
 (ไม่เกิน 1 วัน) 

อาจารย์ผู้สอนนัดผู้เรียนเพ่ือดูกระดาษคําตอบหรือ 
คะแนนและผู้เรียนลงลายมือชื่อรับทราบ 

งานวิชาการรายงานมาที่ภาควิชา  
(ไม่เกิน 2 วัน) 

กระบวนการร้องทุกข์ในการขอตรวจสอบผลการเรียนของผู้เรียน 
คณะรัฐศาสตร์และนติศิาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

(AUN - QA Criterion 5 - Student Assessment) 
 

หากได้รับการปฏิเสธจากอาจารย์
ผู้สอนให้ประธานหลักสูตร

ด าเนินการนัดหมายอาจารย์
ผู้สอน และด าเนินการตาม

มาตรการของหลักสูตรต่อไป 

หมายเหตุ:   
1) ผู้เรียนต้องยื่นค าร้องฯและด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูกระดาษค าตอบหรือคะแนนภายใน 15 วัน
ท าการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลคะแนนอย่างเป็นทางการในระบบทะเบียน 
2) อาจารย์ต้องด าเนินการให้ผู้เรียนดูกระดาษค าตอบหรือคะแนนภายใน 7 วันท าการ นับแต่วันที่ 
  ได้รับค าร้อง 

กรณีอาจารย์ผู้สอนไม่ด าเนินการ
ให้ผู้เรียนดูกระดาษค าตอบหรือ
คะแนน ประธานหลักสูตรท า

บันทึกแจ้งคณบดีต่อไป 

ผู้สอนตกลง  
ผู้สอนตกลง  

ผู้สอนปฏิเสธ 

ผู้สอนปฏิเสธ 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ตัวอย่างการประเมินในรายวิชา โครงงาน การสอบปลายภาค 
การประเมินแบบรูบิค (rubrics)  
แผนการสอน 
กระบวนการพอประมาณ (moderation process) 
กระบวนการอุทธรณ์ 
เล่มหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร 
การกํากับดูแลการสอบ 
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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 ยกย่องชมเชย การ
สับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมีทั้งคุณภาพ
และปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 
education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการ
เรียนการสอน 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 และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในหลักสูตร 

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

 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. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของระบบคุณธรรม 
รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

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

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ 
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7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, taking into 
account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวชิาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลยัและผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี โดยคํานึงถึงเสรีภาพทางวิชาการ
และจริยธรรมวิชาชีพ 

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 และจัดกิจกรรมอบรม
และพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจยัของ
บุคลากรสายวิชาการ 

 
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) 

  มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากําลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุ
งาน) เพื่อเติมเต็ม ความจําเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
 การบริการวิชาการ 

3 3 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และ
กํากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ 

3 3 

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

 กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และ
เสรีภาพทางวิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 3 

6.4  Competences of academic staff are identified  and 3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are 
  identified and activities are implemented to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
 จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

3 3 

6.6 Performance management including rewards and 
 recognition is implemented to motivate and 
 supporteducation, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง ให้เกียรติเพื่อ
 สร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการ
 บริการวิชาการ  

3 3 

6.7  The types and quantity of research activities by  academic 
 staff are established, monitored and benchmarked for 
 improvement (10) 
 มีการสร้าง กํากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับ
 ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสาย
 วิชาการ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย ์ - - - 0 - 
2. รองศาสตราจารย ์ - - - 0 - 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 1 1 1.12 - 
4. อาจารย ์ 3 1 4 4.74 - 
5. อาจารย์ชาวตา่งชาต ิ - - - 0 - 
6. อาจารย์พิเศษ  
(Visiting professors/lecturers) 

- - - 0 - 

รวม 3 2 5 5.86 - 
 

หมายเหตุ :    
1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและอาจารย์จ้างประเภทอาจารย์ประจําบางส่วนเวลา ให้นําไปนับ
รวมในประเภทที่ 1 – 4  
3. การคํานวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการคํานวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 30 วิธีที่ 1 โดยกําหนด 
1 FTE เท่ากับการทํางาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา จ านวน 

อาจารย์ท้ังหมด 
ต้นปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/เกษียณ

ในระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่ระหว่าง

ปีการศึกษา 

จ านวน 
อาจารย์ท้ังหมด

ปลายปี
การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2557 3 0 0 3  
2558 4 1 2 5 เดิมมีอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 3 ซึ่ง

ช่วงต้นปีการศึกษาอาจารย์สริยา วิริโย
สุทธิกุล ได้เข้ามาทําหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ ทําให้มีอาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ เพิ่มขึ้นเป็น 4 คน 
หลังจากนั้นอาจารย์สรยิา วิริโยสุทธกิลุ 
ได้ ลาออกจากการเป็นพนั กงาน
มหาวิทยาลัย ส่งผลให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ เหลือ 3 คน หลักสูตรฯ ได้
นําอาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร และ
อาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระปรับ
เข้ามาเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
เพิ่มเติม ส่งผลให้หลักสูตรฯ มีอาจารย์
ประจําหลักสูตรฯ ครบห้าคน 

2559 5 1 0 5 อาจารย์ภัทราภรณ์ เกษตรสาระ ลาออก
จากพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
สอบได้อัยการผู้ช่วย โดยในขณะนั้นเอง 
ผศ.ภัทรมน สาตรักษ์ ซึ่งลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ สหราชอาณาจักร 
ได้รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน และ
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ทดแทน 

2560 5 1 0 5 อาจารย์อชิรญา ภู่พงศกร ลาออกจาก
พนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากได้งาน
ใหม่  โดยต่อมาได้แต่ งตั้ งอาจารย์
ณัฐวัมน์ กฤตยานวัชเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรฯ ทดแทน 

 
ตารางข้อมูลสัดส่วนผู้เรียนต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของผู้เรียน FTE รวมของอาจารย์และนักวิจัย สัดส่วนผู้เรียนต่ออาจารย ์
2557 43.96  8.53 5.15 
2558 52.15 8.15 6.39 
2559 57.94 7.71 7.51 
2560 62.19 12.97 4.79 
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ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 
อาจารย ์

ประจ าหลกัสตูร 
หลักสูตร 

ระดับตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารย ์
ประจ าหลกัสตูร 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

2557 ปรญิญาตร ี 1) อรรัมภา ไวยมุกข ์ธนพัฒน์ เล็ก
เกียรติขจร เอกพล ทรงประโคน 
และศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 
 
 
 
2) อรรัมภา ไวยมุกข์, ธนพัฒน์ 
เล็กเกียรติขจร, เอกพล ทรงประ
โคน และศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 
 
 
 
 
3) ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกลุ 
ภารดี ปลื้มโกศล ธนพัฒน์       
เล็กเกี ยรติ์ ขจร และณัฐวัฒน์ 
กฤตยานวัช 
 
4) ภัทรมน สาตรักษ์  

1) รายงานการวิจัย มาตรการทาง
กฎหมายเพื่อการควบคุมการใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นธรรม
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
ของไทย. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
2) มาตรการทางกฎหมายเพื่อการใช้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็น
ธรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรของไทย. วารสาร การเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, 5(3), 149 - 
180 
 
3) รายงานการวิจัย หลักนิติธรรมสากล
กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน. 
 
 
 
4) ความชอบด้วยกฎหมายของการ
ประกาศอิสรภาพฝ่ายเดียวต่อการ
เกิดขึ้นของรัฐใหม่. วารสารกฎหมาย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, (3), 87-98 

1) ก.ย. 56 
 
 
 
 
 
2) ก.ย. - ธ.ค. 56 
 
 
 
 
 
 
3) ธ.ค. 56 
 
 
 
 
4) ธ.ค. 55 

2558 ปรญิญาตร ี 1) เอกวิทย์ มณีธร โชติสา ขาว
สนิท และภารดี ปลื้มโกศล 
 
 
 
 
 
 
2) ภัทรมน สาตรักษ์ สกฤติ อิสริ
ยานนท์ และธีรพงษ์ ภูริปาณิก  
 
 
 
3) รัชนี แตงอ่อน และเจนวิทย์ 
นวลแสง 
 
 
 

1) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง
ของประชาชนเขตเทศบาลนครในพื้นที่
ภาคตะวันออก. ใน การประชุมวิชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 15 (หน้า 290-303). 
ชลบุรี: คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
2) ประชามติกับผลในทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีควิเบก
และไครเมีย. วารสารการเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 7(3), 545-563 
 
3) กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
และฐานข้อมูลดี เอ็นเอแห่ งชาติ : 
ประสบการณ์ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรป. วารสารการเมือง การบริหาร 
และกฎหมาย, 8 (1),  

1) 4 - 6 พ.ย. 58 
 
 
 
 
 
 
 
2) ก.ย. - ธ.ค. 58 
 
 
 
 
3) ม.ค. - เม.ย. 
59 
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อาจารย ์
ประจ าหลกัสตูร 

หลักสูตร 
ระดับตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย ์
ประจ าหลกัสตูร 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

4) เจนวิทย์ นวลแสง อชิรญา      
ภู่พงศกร และภัทราภรณ์ เกษตร
สาระ 
 
 

4) ความรับผิดทางอาญาและการ
เยียวยาผู้เสียหายจากการคุกคามทาง
เพศ (Sexual Harassment) ศึกษา
กรณีประเทศไทย ประเทศเยอรมนี 
ประเทศออสเตรเลีย. วารสารการเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย, 8(2), 56-89. 

4) พ.ค. - ส.ค. 59 
 

2559 ปรญิญาตร ี 1) ภัทรมน  สาตรักษ ์
 
 
 
 
 
2) ชิตาพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกลุ 
ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ภารดี    
ปลื้ มโกศล และธนพัฒน์  เล็ก
เกียรติ์ขจร 

1) เจตนารมณ์ของประชาชน: จาก
สกอตแลนด์ถึงเบรกซิท. วารสาร
กฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี, ฉบับพิเศษ แด่อาจารย์
สมบัติ วอทอง, 193 - 204 
 
2) หลักนิติธรรมสากลกับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน. วารสาร การเมือง การ
บริหาร และกฎหมาย, 9 (1), 643 - 
494 

1) ก.ย. 59 
 
 
 
 
 
2) ม.ค. - เม.ย. 
60 
 
 

2560 ปรญิญาตร ี 1) ภัทรมน สาตรักษ์ สกฤติ อิสริ
ยานนท์ และธีรพงษ์ ภูริปาณิก 
 
 
 
 
2) Pataramon Satalak, Sakrit 
Isariyanon, and Teerapong 
Puripanik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) รัชนี แตงอ่อน ศิริศักดิ์ จึงถาวร
รณ เอกพล ทรงประโคน และ
ประลอง ศิริภูล 
 
 
 
 

1) ข้อสังเกตบางประการต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559. 
วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่  10 
ฉบับที่ 19 
2) Public Participation in political 
transformation: from coup d’etat 
in 2014 to the events leading up 
to the proposed election in 2018 
in Thailand, presenter and co-
author with Sakrit Isariyanon, and 
Teerapong Puripanik Conference 
Proceedings at International 
Conference on Law and Social 
Sciences (12-13 March 2018) 
Miami, USA.   
 
3) การกระทําความรุนแรงในครอบครัว
โดยใช้ไซเบอร์ เข้ามามีส่วนในการ
กระทําความผิดในประเทศออสเตรเลีย 
: กรณีศึกษาสําหรับประเทศไทย. 
วารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย, 10(1), 67-85 
 

1) ม.ค. - มิ.ย. 60 
 
 
 
 
 
2)12-13 
March 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ม.ค. - เม.ย. 
60 
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อาจารย ์
ประจ าหลกัสตูร 

หลักสูตร 
ระดับตรี/โท/เอก 

(ระบุ) 

อาจารย ์
ประจ าหลกัสตูร 

ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่ วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร่ 

4) ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช และคณะ 
 
 
 
 
 
 
5) ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช. 

4) หลักนิติ ธรรมสากลว่ ากับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติ
ธรรมแห่ งชาติ .  2557, วารสาร 
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 9 
(1), 461–492  
 
5) หลักการอาเซียนว่าด้วยการไม่
แทรกแซงกั บการคุ้ มครองสิ ทธิ
มนุษยชนในภูมิภาค. บทความฉบับเตม็
นํ า เสนอในการประชุมวิ ชาการ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ 15. 

4) ม.ค. - เม.ย. 
60 
 
 
 
 
 
5) วั น ที่  6 
พฤศจิ ก า ยน 
2558 

 
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตรผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และนักวิจัย ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2557 0 0 0 0 0 0 
2558 1 3 0 0 4 0.8 
2559 0 5 0 0 5 1 
2560 0 3 1 0 4 0.8 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และนักวิจัย ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556 - - - - - - - 
2557 - - - - - - - 
2558 - - - - - - - 
2559 - - - - - - - 
2560 - - - - - - - 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่ออาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  

การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 
การใช้ประโยชน์  

การได้รางวัลหรือการยอมรับ 
1 นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ 1) ร่วมงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “การอนุญาโตตุลาการใน

สัญญาทางปกครอง เขตอํานาจศาลและการบังคับตามคําช้ีขาด” 
จัดโดย THAC  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ ช้ัน 26 อาคารภิรัช
ทาวเวอร์ (เอ็มควอเทียร์) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560   
2) ร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “ก้าวสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันทาง
การค้ากับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 วัน
อังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องแซฟโฟร์ 204-205 
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน   
3) ร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “International Arbitration in the 
Digital Age”  จัดโดย THAC  สถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ ห้อง
แกรนด์บอลรูมเซ็นเตอร์พอยด์  เทอร์มิทอล 21 วันที่  6   
ธันวาคม พ.ศ. 2560   
4) โครงการสร้างการรับรู้ระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธี
อนุ ญาโตตุ ลาการ ในมหาวิ ทยาลั ย  จั ด โดยสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ THAC คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 7   
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   
5) เข้าร่วมกิจกรรมให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ Business Model 
และกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนาตัวอยา่งเครอืข่ายคลัสเตอร์ 
(Mentor) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 2 
พฤษภาคม 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 
6) โครงการเสวนา เรื่อง การแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะ
รัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 
2560 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
7) หลักสูตรพัฒนาพี่เลี้ยง (Mentor) เครือข่ายคลัสเตอร์ธุรกิจ
ของ SME หน่วยงาน/สถาบันที่จัดอบรม กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การผลิตสื่อวิดีโอ
การเรียนการสอนด้วยตนเอง” (๓ ช่ัวโมง) วันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
9) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
ประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (TOEIC) 18 มิถุนายน 2561 
10) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสร้างสื่อการ
เรียนการสอนด้วย PowerPoint” ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 
2561 ณ สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

1)นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มา
ถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
2)นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มา
ถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
3)นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มา
ถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
4)นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ มา
ถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
5) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
6) ใช้ประกอบการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
 
 
7) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
8) ใช้ประกอบการจัดทําสื่อเรียน
การสอนด้วยวิดีโอ 
 
9) เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ 
10) ใช้ประกอบการจัดทําสื่อเรียน
การสอนด้วย PowerPoint 

2 นางสาวภารดี ปลืม้โกศล 1) เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ กฎหมายคุ้มครองข้อมูล "ส่วนบุคคล" 
ของสหภาพยุโรป (GDPR) : ของผู้ประกอบการ "ไทย" 
ในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. 61 นี้ เวลา 13.30-16.30 น. ณ คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาฯ 
2) สัมมนากลุ่มย่อยโครงการวิจับ นโยบายคลาวด์และการ

1) เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพ 
 
 
2) เพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  
การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์  
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคลาวด์ระหว่างสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและอาเซียน : มุมมองของไทย. 13 
ธันวาคม 25 ุ60 โรงเเรมbestwestern 
3) โครงการเสวนา เรื่อง การแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะ
รัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 
2560 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

ศักยภาพ 
 
 
3) ใช้ประกอบการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
 

3 นายเจนวิทย์ นวลแสง 1) โครงการสร้างการรับรู้ระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธี
อนุ ญาโตตุ ลาการ ในมหาวิ ทยาลั ย  จั ด โดยสถาบั น
อนุญาโตตุลาการ THAC คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันที่ 7   
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   
2) “Two-day intensive course on the principles of Good 
Clinical Practice: GCP” (by National Research Council of 
Thailand and Medical Research Network of the 
Consortium of Thai Medical Schools)  19-20 March 
2018 
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม UAD 202 
หอประชุมธํารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 
3) โครงการเสวนา เรื่อง การแลกเปลีย่นเรยีนรู้เกี่ยวกับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะ
รัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปีการศึกษา 
2560 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

1) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
2) ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนา
ตนเอง 
 
 
 
3) ใช้ประกอบการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
 

4 นางสาวภัทรมน  สาตรักษ ์ 1) ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “Beyond the 
Horizon: Advancements in law in the twentieth-first 
century" Iredell annual conference (7 กรกฎาคม 2560), 
Lancaster University, Lancaster, United Kingdom 
2) ร่วมประชุมและนําเสนอความคิดเห็นในฐานะผู้แทนฝ่าย
วิชาการ โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการจัดทําแผนแม่บท
ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพื่อเป็นองค์การมหาชน วันที่ 
25 กันยายน 2560 โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพมหานคร 
3) วิทยากรบรรยาย โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร
สารวัตร รุ่นที่ 167 ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 2 จังหวัด
ชลบุรี 
4) ร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัย International 
Conference on Law and Social Sciences (12-13 มีนาคม 
พ.ศ. 2561) Miami, USA. 

1) การบูรณาการทางด้านการเรียน
การสอนและพัฒนางานวิ จั ย
สร้างสรรค์ทางวิชาการ 
 
2) การบูรณาการทางด้านการเรียน
การสอนและพัฒนางานวิ จั ย
สร้างสรรค์ทางวิชาการ 
 
3) การบูรณาการทางด้านการเรียน
การสอนและพัฒนางานวิ จั ย
สร้างสรรค์ทางวิชาการ 
4) การบูรณาการทางด้านการเรียน
การสอนและพัฒนางานวิ จั ย
สร้างสรรค์ทางวิชาการ 

5 นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช 1) เข้าฟังปาฐกถาในหัวข้อ “The Role of Women in 
Securing Peace, Justice and Well-being” โดย 
Ms.Elisabeth Rehn วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องวิเทศ
สโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 
2) “International Law in the (re)making: Work of the 

1) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
2) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
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ล าดับ ชื่ออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ  
การอบรม/สัมมนา/ประชมุทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์  
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

International Law Commission and Challenges of the 
new World” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00-12.00 
น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ  
3) เข้าร่วมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “IHL During Peace 
Time: Common Article 1 of Geneva Conventions” 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  
4) Working Group for an ASEAN Human Rights 
Mechanism Hotel Jen Orchard Gateway, Singapore, 
วันที ่11-12 ธันวาคม 2560 9.00-17.00 น. 
5) ร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “การสร้างสรรค์นักนิติศาสตร์
รุ่นใหม่สู่สั งคมไทยและสังคมโลก” ณ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 มกราคม 2561  
6) ร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Human Rights and Peace 
at Crossroads: Shaping a New Agenda For Human 
Rights and Peace Education in the Asia-Pacific” วันที่ 
26 มีนาคม 2561 9.00-12.00 น. ห้อง 109 สถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
7) “The 2nd Lecturer Workshop on Teaching Human 
Rights” organized by Strengthening Human Rights and 
Peace Research and Education in ASEAN/Southeast 
Asia or SHAPE-SEA and the Institute of Human Rights 
and Peace Studies (IHRP), Mahidol University, 2-5 July 
2018 

มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
3) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
4) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
5) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
6) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
7) นําประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ 
มาถ่ายทอดแก่นิสิตในช้ันรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) สาขาวิชานิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

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

ที่ 

ชื่อ
อาจารย์
ประจ า 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/
ปี 

 ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 
การบูรณาการกบั

หน่วยงาน 
ตร ี โท เอก ที่

ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ  สถาบัน ชาติ นานา 
ชาติ 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวันออก 

โล
จิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวันออก 

ไม่
เกี่ยวข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่
มี 

ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1. ศิริศักดิ์ จึง
ถาวรรณ  
(รัชนี แตง
อ่ อน  ศิ ริ
ศั ก ดิ์  จึ ง
ถ า ว ร รณ 
เอพล ทรง
ป ร ะ โ ค น 
แ ล ะ
ประลอง ศิ
ริภูล) 

√   การกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวโดยใช้ไซเบอร์
เข้ามามีส่วนในการกระทํา
ค ว า ม ผิ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ
ออสเตรเลีย : กรณีศึกษา
สําหรับประเทศไทย 

 √    √  วารสารการเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย, คณะ
รั ฐ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
นิ ติ ศ า ส ต ร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
บูรพา ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1, 67-85 

ม.ค. – 
เม.ย. 
61 

       √   √  

2. ภั ท ร ม น 
สาตรั กษ์ 
สกฤติ อิสริ
ย า น น ท์ 
แ ล ะ ธี ร
พงษ์  ภู ริ
ปาณิก 

√   ข้อสังเกตบางประการต่อ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติร่ าง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559.  

 √    √  วารสารกฎหมาย
คณะนิ ติ ศาสตร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี ปีที่  
10 ฉบับที่ 19 

ม.ค. - 
มิ.ย. 60 

       √   √  

3. ภั ท ร ม น 
สาตรักษ์ 

√   Public Participation in 
political transformation: 
from coup d’etat in 

√      √ International 
Conference on 
Law and Social 

12-13 
March 
2018 

      √ √  √   
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ที่ 

ชื่อ
อาจารย์
ประจ า 

ระดับหลักสูตร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/
ปี 

 ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ 7 ศาสตร์ 
การบูรณาการกบั

หน่วยงาน 
ตร ี โท เอก ที่

ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ  สถาบัน ชาติ นานา 
ชาติ 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวันออก 

โล
จิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวันออก 

ไม่
เกี่ยวข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่
มี 

ระบุชือ่
หน่วยงาน 

2014 to the events 
leading up to the 
proposed election in 
2018 in Thailand, 
presenter and co-
author with Sakrit 
Isariyanon, and 
Teerapong Puripanik 
Conference 
Proceedings at  

Sciences  Miami, 
USA. 

4. ณั ฐ วั ฒ น์ 
กฤตยาน
วั ช  แ ล ะ
คณะ 

√   หลักนิติธรรมสากลว่ากับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน. 
กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
อิสระว่าด้วยหลักนิติธรรม
แห่งชาติ. 2557,  

 √    √  วารสาร การเมือง 
การบริหาร และ
กฎหมาย, 9 (1), 
461–492 

ม.ค. - 
เม.ย. 
60 

       √   √  

                           
รวม                          
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ผลการด าเนินงาน   
ให้เขียนบรรยายตามเกณฑ์ ข้อ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 และ 6.7 โดยใช้ Diagnostic 

Questions และ Sources of Evidence เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการเขียน [1] 8  
 
ข้อ 6.1  

การวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ  
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ใช้การวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กําหนดนโยบายในการพัฒนา
คณาจารย์ในเรื่องจํานวนและคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจัดทําแผนอัตรากําลังและ
แผนพัฒนาคณาจารย์ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ และตําแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งทุนการศึกษาต่อและกองทุนวิจัยแก่อาจารย์ 

หลักสูตรฯ อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของภาควิชานิติศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ใน
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรนั้น จึงเริ่มจากการรับเข้ามาเป็นอาจารย์ประจําภาควิชา
นิติศาสตร์ โดยภาควิชาฯ จะวิเคราะห์อัตรากําลังอาจารย์ประจําภาควิชาและกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ที่จะต้องมีคุณวุฒิตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์เสนอต่อคณะฯ เพ่ือให้จัดทําแผนขอกรอบอัตรากําลังและให้
คณะกรรมการประจําคณะฯ มีมติเห็นชอบแล้วจึงดําเนินการขอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราและ
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ. 2556 ซึ่งการบริหารทรัพยากรกําหนดให้การบริหารอยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหาร 

 
แผนภาพที่ 5 แสดงโครงสร้างภายในภาควิชานิติศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
8 [1] คือ การอ้างอิงหลักฐานการดําเนินงาน  ให้อ้างอิงท้ายเนื้อหาแต่ละประเด็น 

ภาควิชานิติศาสตร์ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(4 ปี) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
(ภาคบัณฑิต) 

หลักสูตร 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 6 แสดงโครงสร้างการบริหารของภาควิชานิติศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนกรณีอัตรากําลังลดจํานวนลง 

1) กรณีที่ทราบล่วงหน้า เช่น เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ กรณีนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
ต้องประชุมหารือกันกําหนดแผนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่จะว่างลง โดยอาศัย 2 แนวทางตามลําดับ คือ  

(ก) คัดเลือกจากอาจารย์ประจําภาควิชานิติศาสตร์ที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรใดๆ และ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. 
 (ข) หากไม่มีอาจารย์ประจําภาควิชาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของสกอ. หรือไม่มีอาจารย์
ประจําที่ยังมิได้ประจําหลักสูตรใดๆ จะต้องเสนอเรื่องต่อภาควิชาเพ่ือขอเปิดกรอบอัตราอาจารย์ประจํา
ภาควิชาตามกระบวนการที่กล่าวแล้วข้างต้น  
 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีประกาศฉบับที่ 
0002/2560 เรื่องกําหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
คณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2560 โดยต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ TOEFL 
(Paper) คะแนนขั้นต่ํา 550 หรือ TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ํา 213 หรือ TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ํา 79 
หรือ IELTS คะแนนขั้นต่ํา 6 หรือ BUU-GET คะแนนขั้นต่ํา 65 โดยสามารถใช้ผลคะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 
2 ป ี 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาได้มีประกาศฉบับที่ 
0004/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบุรรจเป็นคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 

หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต 

 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

 

ประธานหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต (4 ปี) 

 

ที่ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ 

คณะกรรมการหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 
5 คน โดยประธานหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

คณะกรรมการหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
จํานวน 5 คน โดยประธาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(ภาคบัณฑิต) 

 

คณะกรรมการหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต (4 ปี) 

จํานวน 5 คน โดยประธาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

(4 ปี) 

 

คณบดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
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2560 เพ่ือกําหนดคุณสมบัติทั่วไปในการคัดเลือกบุคคลากรประเภทอาจารย์ประจํา ซึ่งการคัดเลือกมี 2 วิธี 
คือ 1) วิธีการสรรหา และ2) วิธีการสอบคัดเลือก ทั้งนี้หากคัดเลือกมาเพ่ือเป็นอาจารย์ประจํา บุคคลนั้น
จะต้องมีคุณสมบตติามเกณฑ์อาจารย์ประจําหลักสูตรของ สกอ. ด้วย 
 อนึ่ง ในปีการศึกษา 2560 มีการรับเข้าบุคลากรสายวิชาการใหม่ 1 คน คือ อาจารย์อนุชา อชิร
เสนา ซึ่งคณะฯ รับอาจารย์เข้ามาก่อนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาจะมีประกาศ
ฉบับที่ 0004/2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบุรรจเป็นคณาจารย์ประจํา 
พ.ศ. 2560 
 ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559-2560 ยังไม่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะเกษียณอายุหรือจะลาศึกษา
ต่อจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่อย่างใด 
 2) กรณีที่ไม่ทราบล่วงหน้า เช่น เสียชีวิต ลาออก กรณีนี้อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ต้องประชุม
หารือกันโดยอาศัย 2 แนวทางในข้อ 1(ก) 1(ข) ตามลําดับ ในการดําเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจํา
หลักสูตรใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจําหลักสูตรที่จะว่างลง  

ทั้ง 2 กรณี กระบวนการทั้งหมดต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกิน 3 เดือนหลังจากอาจารย์ประจํา
หลักสูตรว่างลง 
 สําหรับแผนความก้าวหน้าทางสายงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามข้อกําหนดและแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ การสับเปลี่ยนอัตรากําลังทั้งด้านการสอนและบริการวิชาการ เป็นไปตามสัดส่วน
ภาระงานของอาจารย์แต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 0082/2559 เรื่อง
ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ 
อาจารย์แต่ละคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือความสามารถทั้งด้านการสอนและวิชาการหลากหลาย โดย
วิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรส่วนใหญ่มีอาจารย์ที่สามารถสอนทดแทนกันได้มากกว่า 1 คน ทําให้หลักสูตรฯ 
สามารถสับเปลี่ยนอัตรากําลังของอาจารย์ทดแทนกันได้พอสมควร ยกเว้นแต่กรณีวิชาเลือกที่เป็นวิชาเฉพาะ
ทางซึ่งหลักสูตรจําเป็นต้องเชิญบุคคลภายนอกซึ่งประกอบวิชาชีพกฎหมายมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของภาควิชานิติศาสตร์และ
คณะฯ โดยคณะฯ กําหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสูงและปริมาณที่เหมาะสม 
รวมถึงพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ร่วม
หารือกับภาควิชาฯ และคณะฯ ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ ดังนี้ 
 1) แผนพัฒนาตนเอง โดยระบุว่าในปีการศึกษานั้นๆ ต้องการทําผลงานทางวิชาการอะไร 
การศึกษาต่อ การศึกษาอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ การขอตําแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ  
 2) ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ซึ่งกําหนดภาระงานที่ต้องถูกประเมินครอบคลุมทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามแผนและข้อตกลงข้างต้น คณะฯ  มีการจัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์ประจําหลักสูตร เช่น ทุนการศึกษาต่อ สนับสนุนทุนในการเข้าร่วมและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 โดยในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ภัทรมน สาตรักษ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะฯ ในการนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการต่างประเทศ 
 หลักสูตรฯ โดยภาควิชานิติศาสตร์ให้การส่งเสริมอาจารย์ทุกคนให้ได้รับการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ตามแผนปฏิบัติการประจําปี 2560 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ในโครงการที่
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ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต่างๆ อาทิเช่น 
 1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
 2) โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับคณาจารย์และบุคลากร 
 3) โครงการทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการสําหรับคณาจารย์ 
 4) โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมและการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 5) โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อของบุคลากร 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมโครงการสนับสนุนบุคลากรภาควิชานิติศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งจัดโดยภาควิชานิติศาสตร์ และเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือศึกษา
ค้นคว้าและทํางานวิจัย  
 

แผนภาพที่ 7 แสดงแผนพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อาจารย์ในภาควิชานิติศาสตร์ อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก   
ณ ต่างประเทศ จํานวน 1 คน ทําให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่คงเหลืออยู่ทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตร  

ทั้งนี้ หากเป็นอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ จะต้องดําเนินการให้มีผลงานวิชาการ
ภายใน 4 เดือนหรือมีความคืบหน้าให้เห็นเชิงประจักษ์ 

แผนพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

การบริหารอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

การพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

การสํารวจข้อมูลระดับหลักสูตร 

การเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

การเพ่ิมศักยภาพ
ด้านวิชาการ 

การศึกษาต่อ อัตรากําลัง 

การรับเข้า การเลิกจ้าง 
การลาออกการ
เกษียณอายุ 
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ข้อ 6.2  
 สัดส่วนผู้สอนต่อผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑตยสภาและ
สภาทนายความ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย คือ 1:50 

ภาระงานของผู้สอน เป็นไปตามข้อตกลงภาระงานซึ่งอาจารย์ทํากับคณะฯ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานภาระงานอาจารย์ ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 คณะฯ ได้ออกประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 
0082/2559 เรื่องว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2559 อาจารย์แต่ละคนต้องมีภาระงานขั้นต่ํา 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 สําหรับการกํากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับและติดตามด้านการเรียนการสอนโดยจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และกํากับและ
ติดตามการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วั นหลังสิ้นภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/login/index_login  
 ทางหลักสูตรฯ ใช้ระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้เรียนจะต้อง
เข้าไปประเมินการสอนของอาจารย์และรายละเอียดของรายวิชาที่เรียนด้วย ใน website ที่ชื่อ 
http://assess.buu.ac.th/new/ ทั้งนี้ เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชานั้นๆ และมีการนําผลการประเมินมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของ
อาจารย์ด้วย และซึ่งข้อมูลผลการประเมินนี้อาจถูกนํามาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดตัวผู้สอนด้วย 
 สําหรับงานวิจัยและการบริการวิชาการ หลักสูตรฯ เปิดโอกาสให้อาจารย์ทําวิจัยให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและคณะฯ โดยเน้นการทําวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออก และหลักสูตรฯ 
ร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาดําเนินการให้บริการวิชาการสอดคล้องกับวิสั ยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะฯ ที่เน้นให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในภาคตะวันออก  

โดยในปีการศึกษา 2560 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนครั้งที่ 9 ประจําปี 
2560 โดยมีกิจกรรมซ่อมแซมพัฒนา และทํานุบํารุงอาคารเรียน และกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายที่
ประชาชนควรรรู้และให้คําปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน ณ โรงเรียนวัดกองดิน อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2561- 30 มีนาคม 2561  

 
ข้อ 6.3  
 หลักสูตรฯ ใช้เกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทาง
วิชาการ สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย และคณะฯ  
 สําหรับการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยบูรพาฉบับที่ 0002/2560 เรื่องกําหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2560 โดยต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใด
อย่างหนึ่งดังนี้ TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ํา 550 หรือ TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ํา 213 หรือ TOEFL 
(IBT) คะแนนขั้นต่ํา 79 หรือ IELTS คะแนนขั้นต่ํา 6 หรือ BUU-GET คะแนนขั้นต่ํา 65 โดยสามารถใช้ผล
คะแนนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี  

และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาฉบับที่ 0004/2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบุรรจเป็นคณาจารย์ประจํา พ.ศ. 2560 เพ่ือกําหนด
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คุณสมบัติทั่วไปในการคัดเลือกบุคคลากรประเภทอาจารย์ประจํา ซึ่งการคัดเลือกมี 2 วิธี คือ 1) วิธีการสรร
หา และ2) วิธีการสอบคัดเลือก  
 สําหรับจริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ หลักสูตรฯ ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการดําเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทํางานวิจัย พ.ศ. 2555  
 สําหรับการขอตําแหน่งเป็นไปตามมาตรฐานการขอตําแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรฯ ปฏิบัติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) 
 
ข้อ 6.4  

หลักสูตรฯ อยู่ภายใต้ระบบประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ทั้งนี้ คณะฯ 
ร่วมกับอาจารย์ประจําหลักสูตรทําแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคลแนบท้ายสัญญาจ้างโดยระบุว่าในปี
การศึกษา 2560 นั้นๆ ต้องการทําผลงานทางวิชาการอะไร การศึกษาต่อ การศึกษาอบรม สัมมนา ประชุมทาง
วิชาการ การขอตําแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ สําหรับข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของอาจารย์ประจํา
ภาควิชานิติศาสตร์ซึ่งกําหนดภาระงานที่ต้องถูกประเมินครอบคลุมทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามแผนและข้อตกลงข้างต้น คณะฯ มีการ
จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ประจําหลักสูตร เช่น ทุนการศึกษาต่อ สนับสนุนทุนในการเข้าร่วมและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ 

 
ข้อ 6.5  
 ภาควิชาฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรจากคณะฯ โดยบุคคลากร
สามารถขอใช้งบประมาณในการฝึกอบรม หรือไปนําเสอนผลงานวิชาการได้ ในปีการศึกษา 2560 อยู่
ระหว่างขอจัดโครงการ 

 
ข้อ 6.6  
 หลักสูตรฯ ใช้การบริหารผลการปฏิบัติงานของคณะฯ ซึ่งมีการกําหนดให้รางวัลแก่อาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
 
ข้อ 6.7  

คณะฯ ได้ออกประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่ 0082/2559 เรื่องว่าด้วยมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของคณาจารย์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําแผน
กําหนดรายละเอียด กํากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
การวางแผนกําลังคน 
การแจกแจง อายุ เพศ ความเชี่ยวชาญ 
แผนความสําเร็จและอาชีพ 
เกณฑ์การรับอาจารย์ 
วิเคราะห์ความต้องการการฝึกอบรม 
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การวางแผนและงบประมาณการพัฒนาและฝึกอบรม 
ระบบการประเมินและการลงโทษ 
ผลสะท้อนกลับของผู้เรียน 
แผนการรับรองและรางวัล 
ภาระงานอาจารย์ 
แผนผังองค์กร 
นโยบายทรัพยากรมนุษย์ 
คู่มือพนักงาน 
คําบรรยายลักษณะงาน 
สัญญาจ้างงาน 
ข้อมูลงานตีพิมพ์และงานวิจัย 
ใบประกาศนียบัตร ใบอนุญาตวิชาชีพ 
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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 fulfill the needs for education, research and 
service. 
มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน  หรือความ
ต้องการจําเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศและด้าน
การจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการด้านการเรียนการสอน 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 ความก้าวหน้าทางสายงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกําหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐาน
ของคุณธรรมจริยธรรม 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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและการ
ให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

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

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ 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 fulfill the needs for education, research and 
 service (1) 

มีการวางแผนและดําเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือ
ความต้องการจําเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการ
จัดบริการแก่นิสิต) สําหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2 2 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated (2) 
กําหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สําหรับตําแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทาง
สายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

2 2 

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

2 2 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 
 are implemented to fulfill them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรม
 อบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

2 2 

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

2 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
 
ผลการด าเนินงาน   
ข้อ 7.1 

ตามข้อมูลและโครงสร้างขององค์กร (Organization Profile) ของคณะรัฐศาสตร์และ นิติศาสตร์ 
คณะ ฯ มีแผนการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริม พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในลักษณะ ของการแบ่งเป็น
แผนกตามภาระงานไว้ที่ส่วนกลาง โดยแบ่งบุคลากรสายสนับสนุนออกเป็นฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ 
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายวิจัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 
เป็นต้น ซึ่งพนักงานสายสนับสนุนในแต่ละฝ่ายล้วนมีหน้าที่  ในการสนับสนุนการทํางานของคณะฯ  ภาค
วิชาฯ และหลักสูตรฯ ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้ใช้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกับส่วนกลาง คือคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในส่วนของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณาจารย์ การให้บริการด้าน
การศึกษาให้แก่นิสิต ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การให้บริการห้องสมุด การดูแลสถานที่ในการ
บรรยาย อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการประสานงานและอํานวยความสะดวก ให้แก่คณาจารย์ ในเรื่องของการ
ออกให้บริการทางวิชาการ และการสนับสนุนในเรื่องการ ผลิตผลงานวิจัย เป็นต้น นอกจากนั้น ภาควิชา
นิติศาสตร์ ได้รับการจัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนจาก ทางคณะ ฯ ให้เข้ามาช่วยเหลือและประสานงาน
และงานที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรการและเอกสาร การจัดกิจกรรมโครงการ งานของหลักสูตร ทั้งนี้โดยมี
บุคลากรสายสนับสนุนเข้ามาช่วยงานภาพรวมของภาควิชานิติศาสตร์ จํานวน 1 คน คือ นายสุพัชชัย โร
จนศิริพงษ์ ซึ่งเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ 

 1.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (จํานวน 30 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 

2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การสร้างพ้ืนที่ จัดเก็บข้อมูลและเอกสารออนไลน์ด้วย 
Google Drive และ Google Docs/Sheets/Slides (3ชั่วโมง) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ สํานัก
คอมพิวเตอร์ 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assesment report (SAR)  ระดับหลักสูตร     หน้า 71 

3. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (TOEIC) 
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ Pollaw 301 
 
ข้อ 7.2, 7.3, 7.5 

การคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและช่วยเหลือการทํางานของ
หลักสูตรต่างๆ ในภาควิชานิติศาสตร์ ได้ดําเนินการโดยคํานึงถึงภาระงานประจําของบุคลากรนั้น เพ่ือลด
ความซ้ําซ้อนของงานในส่วนงานเดิมของบุคลากร และไม่กระทบกับภาระงานเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ การกําหนด
ภารกิจการทํางานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลรายปี ในการกําหนดรายละเอียด ของงาน (Job 
description) การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนจะอยู่ภายใต้การกํากับดูแล  ในเรื่องของ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสมรรถนะ เพื่อให้การทํางานได้มาตรฐาน ในแต่ละปี บุคลากรสายสนับสนุน
จึงต้องทําข้อกําหนดเป้าหมายสําหรับประเมินตนเองในต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้ผู้บริหารนําข้อมูลเหล่านั้น
มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุนในท้ายปีงบประมาณ 
 
ข้อ 7.4 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถตอบสนองต่อการสนับสนุนและการ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสาย
สนับสนุนไปเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพตามสายงานของตนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมาได้มีบุคลากรสายสนับสนุนหลายท่านเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของตน ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางเก็บข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560  
(ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561) 

 
 

ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

1. นางสาวกุลญาดา เนื่อง
จํานงค์ 

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" 
(ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม PJ - 301 ชั้น 3 
อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดา
ประดิษฐ์) วันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ได้ความรู้เกี่ยวกับการทําวิจัย 
การทําข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อนํามาพัฒนางานวิจัยศึกษา
ต่อไป 

2. น.ส. ปณิตา แฉ่งสงวน  การประชุมติดตามกิจกรรมหลักสูตรวิชาวิทยาการ
ทหาร และหลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคง
แห่งชาติ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วันที่ 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

ได้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน และการศึกษา
นอกสถานที่ของหลักสูตร 

3. น.ส.ชญาภา เรียบเรียง  
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์  
 

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

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติ ง าน ใ ห้สอดคล้ องกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงาน
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

ม.บูรพา  15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  พสัดุ 
4. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 

นายธัช ขันธประสิทธิ์ 
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมเซ็นทราฯ ศูนย์
ราชการ กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เพื่อกําหนดทิศทางการทํางาน
ของศูนย์สิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออกให้สอดคล้องกับแผน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

5 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
 นายธัช ขันธประสิทธิ์ 

ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรม
ท้อปวิวเรสซิเดนท์ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เพื่ อถ่ ายทอดความรู้ ในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ที่
สนใจ 

6 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชนพนัสนิคม โครงการความสําเร็จใน
การดําเนินโครงการ เทศบาลคาร์บอนต่ําของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก ณ 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

7 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายธัช ขันธประสิทธิ์ 

โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์สัญจร ณ โรงแรม
แปซิฟิก พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
เรียนการสอนของคณะฯ  

8 งานการเงินและงานพัสดุ  เข้าร่วมโครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงาน
บัญชี ณ อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์ ห้อง PJ 301 28 สิงหาคม พ.ศ.
2560 

เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่
พัสดุมีแนวทางในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน 
และให้ข้อมูลทางการเงิน งบ
การเงิน ที่มีความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ 

9 นายธัช ขันธประสิทธิ์ ประชุมเพื่อหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด 
(กพยจ.) ณ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี จ.
ชลบุรี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เพื่อพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการ
และการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม 

10 น.ส.กุลญาดา เนื่องจํานงค์ 
นายสุภศักดิ์ คงถิ่นฐาน  
 

เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขานิติ
วิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 
ณ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ จังหวัดนครปฐม 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2560  

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ใน
การพัฒนาหลักสูตร 

11 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายธัช ขันธประสิทธิ์  
 

เข้าร่วมเวทีกสม.พบประชาชน ภาคตะวันตก ณ 
โรงแรมเดอะรีเจนท์ ชะอํา บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี  
29 สิงหาคม พ.ศ. 2560-1 กันยายน พ.ศ. 2561 

เพื่ อ เป็นฐานข้อมูลงานวิจั ย 
แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีส่วนได้
เสีย 

12 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ กา ร สั ม ภ า ษณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล  โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย "
ความสําเร็จในการดําเนินโครงการเทศบาล
คาร์บอนต่ําฯ"ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล ณ เทศบาล
ตําบลบางละมุง (30 สิงหาคม พ.ศ. 2560)  

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

13 น.ส.ชญาภา เรียบเรียง 
น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์ 

เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ e-market 
และ e-bidding" ณ ห้อง M Com ๒ (ชั้น ๒) 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติ ง าน ใ ห้สอดคล้ องกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับเรื่อง
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
(9-10 กันยายน พ.ศ. 2560) 

การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงาน
พัสดุ 

14 นายธัช ขันธประสิทธิ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชน
สภาจําลอง เพื่อการเรียนรู้ ระบบงานรัฐสภา 
ประจําปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์และ
อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ (10-11 กันยายน พ.ศ. 
2560) 

เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ 
และนํามาประยุกต์ใช้ ในการ
เรียนการสอน 

15 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์โครงการวิจัย "ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก" ณ เมืองพัทยา (13 
กันยายน พ.ศ. 2560) 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

16 น.ส.ธารทิพย์ ภวะวิภาต 
นางสาวณปภา จิรมงคล
เลิศ  

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การ
สืบค้นฐานข้อมูลและการใช้โปรแกรมเพื่อการวิจัย 
(Mendeley) ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา (22 กันยายน พ.ศ. 2560) 
 

เพื่อนํามาระบบฐานข้อมูลการ
เรียนการสอน และการศึกษา
วิจัยของหลักสูตรต่าง  ๆ ใน
คณะฯ 

17 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์โครงการวิจัย"ความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก" ณ เทศบาลระยอง 
(29 กันยายน พ.ศ. 2560) 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

18 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์  
 

สัมภาษณ์ชุมชนโครงการวิจัย"ความสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคตะวันออก"ณ เทศบาล
เมืองฉะเชิงเทรา (3 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

19 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศ
อาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา" ณ ชุมชนหนอง
แหน จังหวัดฉะเชิงเทรา (9 ตุลาคม พ.ศ. 2560)  

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

20 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ ลงพื้นที่ชุมชน โครงการวิจัย "การทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสู่การเป็นประเทศ
อาเซียนในจังหวัดฉะเชิงเทราฯ" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช) ณ ชุมชนหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา (16 
ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

21 นางจุฑามาศ ชูสุวรรณ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและ  
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพันเอก
อาทร ชนเห็นชอบ ชั้น  ๖ ห้องที่  ๒ อาคาร
สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
กรุงเทพมหานคร (1 ธันวาคม พ.ศ. 2560)  

22 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายธัช ขันธประสิทธิ์ 
 

การประชุมหารือแนวมางการบูรณาการความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ณ 
สํ านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (1 
ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

เพื่อกําหนดทิศทางการทํางาน
ของศูนย์สิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออกให้สอดคล้องกับแผน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

24 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ผู้จัดการโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ํา 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
โครงการวิจัย"ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
เทศบาลคารืบอนต่ําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคตะวันออก" งบประมาณอุดหนุน
จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ 
รังสิต กรุงเทพฯ  (15 ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

25 นายธัช ขันธประสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ "
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑และฉบับเพิ่มเติม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี"ณ ห้องประชุม
พระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 
(21 ธัรนวาคม พ.ศ. 2560) 
 

เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน 
และกําหนดทิศทางการทํางาน
ของศูนย์สิทธิมนุษยชนภาค
ตะวันออก 

26 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ "โครงการทบทวน
และปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการ
พัฒน าพื้ นที่ ช า ยฝั่ ง ท ะ เ ลภาคตะวั น ออก " 
งบประมาณอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา (19 มกราคม พ.ศ. 2561) 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

27 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่"โครงการทบทวนและ
ปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก" งบประมาณ
อุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (25 
มกราคม พ.ศ. 2561) 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

28 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์ประธานชุมชนเกี่ยวกับความคืบหน้า
ของปัญหา"โครงการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออก" 
งบประมาณอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 
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ล าดับ ชื่อผู้รับการอบรม รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม/สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงาน 

ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์ 
การได้รางวัลหรือการยอมรับ 

วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา (5 กุมภาพันธ์ 2561) 

29 น.ส.กุลญาดา เนื่องจํานงค์ เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อจัดทํากรอบการ
วิจัยท้าทายไทย เร่ือง การบวนการยุติธรรมรองรับ 
4.0 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร 
(12 กุมภาพันธ์ 2561)  

เ พื่ อ นํ า ม า พั ฒ น า  ต่ อ ย อ ด
งานวิจัยของคณะ ฯ 

30 น.ส.เมทินา อิสริยานนท์ สัมภาษณ์และลงพื้นที่ชุมชน "โครงการทบทวน
และปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการ
พัฒน าพื้ นที่ ช า ยฝั่ ง ท ะ เ ลภาคตะวั น ออก " 
งบประมาณอุดหนุนจากสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ต.หนองแหน อ.เมือง จ.
ฉะเชิงเทรา (26 กุมภาพันธ์ 2561)  

เพื่อเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยและ
นํามาใช้บูรณาการในการเรียน
การสอน 

31 ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา 
นายธัช ขันธประสิทธิ์  
 

การไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา ข้อเสนอแนะ และวิธีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาในแต่ละอาชีพ ณ ศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนบ้านโป่ง ม.๑ ต.หนองซ้ําซาก อ.บ้าน
บึง จ.ชลบุรี (8-9 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

 

32 น.ส.ประภาศรี ถนอมจิตร์ 
 น.ส.ชญาภา เรียบเรียง  
 

สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง "คลายปัญหาการปฏบัติ
ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐" ณ 
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ 
จ.ชลบุรี (24 มีนาคม พ.ศ. 2561) 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติ ง าน ใ ห้สอดคล้ องกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงาน
พัสดุ 

33  น.ส.กุลญาดา เนื่องจํานงค์  
 น.ส.ณปภา จิรมงคลเลิศ  
 นายจุลดนัย จงกลาง  
 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนําเสนอ
งานวิจัย โครงการเครือข่ายการศึกษาวิจัยและ
ความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัว
หิน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (20 เมษายน 
พ.ศ. 2561)  

เพื่ อ เป็นฐานข้อมูลงานวิจั ย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อนํามา
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัย 

34 น.ส.กุลญาดา เนื่องจํานงค์  
 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ภารกิจกองทัพ
และหน่วยงานความมั่นคงเพื่อเตรียมการรองรับ
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก"
ณ โรงแรม คลาสสิค คามีโอ จ.ระยอง (13-14 
มิถุนายน พ.ศ. 2561)  

เพื่อเป็นข้อมูลพัฒนางานวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

35 น .ส .สุ ท ธ าทิ พย์  จั บ ใ จ
เหมาะ 
นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ 
 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
"Network Monitoring and Management" ณ 
สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (20-21 
มิถุนายน พ.ศ. 2561) 

เพื่อนําระบบสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การบริหารงานของหลักสูตรได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ยิ่งไปกว่านั้น ทางคณะฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน โดยกันงบประมาณ จํานวน
หนึ่งในการจัดทําโครงการอบรมสัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทํางาน ในปีงบประมาณที่
ผ่าน เพื่อสะท้อนสภาพปัญหา ข้อจํากัดในการปฏิบัติภารกิจ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาเพ่ือกําหนดเป้าหมาย
ในการทํางานในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างเหมาะสม โดยการจัดโครงการนี้จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคม-
กันยายน ของทุกปี 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
ระเบียบบริหารงานบุคคล 
ตารางข้อมูลผลการพัฒนาทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2560 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสูห่ลักสูตรอย่างชดัเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและ
เป็นปัจจุบัน 

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 ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และให้การแก้ไข
ถ้าจําเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และ 
การบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality student 
learning, the institution should provide a physical, social and psychological environment 
that is conducive for education and research as well as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควรจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้ง  
สุขภาวะของผู้เรียน 

 
 
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) 
 มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 

ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั 
 

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) 

3 3 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
มีระบบกํากบัติดตาม ความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ และภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

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

มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืนๆ  
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

3 3 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทัง้ด้านกายภาพ สังคม และจติใจ     
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร  
ภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษา 
จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที ่
ประกาศรับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธ ิ
เข้าศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
 ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2556 43 80 33 30 30 
1/2557 23 80 20 17 17 
1/2558 42 80 37 34 34 
1/2559 42 60 34 28 28 
1/2560 31 26 29 24 20 
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ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี 

ปีการศึกษา 

นิสิต 
รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาค
ปลาย 

ภาคต้น ภาคปลาย ภาคต้น ภาคปลาย 

2556 28 24 15 15 27 5 - - 1 1 45 
2557 17 15 21 20 15 1 2 1 - - 37 
2558 32 30 14 14 20 1 - - 1 1 46 
2559 26 24 29 29 14 1 - - 1 - 54 
2560 22 19 24 24 29 29 - - - - 72 

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

 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตร 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวน 
ที่ลงทะเบียน 

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

56 28 1 19 1 4 3 - - 
57 17 - 13 1 3 - - - 
58 32 - 27 2* 2 1 - - 
59 26 - - - 2 - - - 
60 22 - - - 3 - - - 

หมายเหตุ : นิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากนิสิตลาออกหรือไม่ชําระเงินหรือไม่ลงทะเบียนภายในกําหนดเวลา 
     และมีนิสิตรหัส 58 ยังไม่สําเร็จการศึกษาจํานวน 2 คน (*) 

 
อัตราการคงอยู่   

อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร 2553 
 1. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 10 (เข้าศึกษาปี 2556) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่
ลงทะเบียน 28 คน อยู่จนครบ 3 ปี ตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 21 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
 2. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 11 (เข้าศึกษาปี 2557) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่
ลงทะเบียน 17 คน อยู่จนครบ 3 ปี ตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 
 3. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 12 (เข้าศึกษาปี 2558) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่
ลงทะเบียน 32 คน อยู่จนครบ 3 ปี ตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 29 คน คิดเป็นร้อยละ 90.62 

อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร 2559 
1. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 13 (เข้าศึกษาปี 2559) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่

ลงทะเบียน 26 คน อยู่จนครบ 2 ปี ตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30 
2. อัตราคงอยู่ของนิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 14 (เข้าศึกษาปี 2560) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่

ลงทะเบียน 22 คน อยู่จนครบ 1 ปี ตามกําหนดระยะเวลาในการศึกษา 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.36 
 
การส าเร็จการศึกษา  

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร 2553  
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 1. นิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 10 (เข้าศึกษาปี 2556) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่ลงทะเบียน 28 คน 
พ้นสภาพ 7 ราย คงเหลือ 21 ราย ในจํานวนนี้มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ตามกําหนดระยะเวลา
ในการศึกษาจํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ตกค้าง 1 รายซึ่งปัจจุบันสําเร็จการศึกษาแล้ว 
 2. นิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 11 (เข้าศึกษาปี 2557) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่ลงทะเบียน 17 คน 
พ้นสภาพ 3 ราย คงเหลือ 14 ราย ในจํานวนนี้มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ตามกําหนดระยะเวลา
ในการศึกษา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 ตกค้าง 1 รายซึ่งปัจจุบันสําเร็จการศึกษาแล้ว 
 3. นิสิตที่เข้าศึกษาในรุ่นที่ 12 (เข้าศึกษาปี 2558) ของหลักสูตร คือ จํานวนที่ลงทะเบียน 32 คน 
พ้นสภาพ 3 ราย คงเหลือ 29 ราย ในจํานวนนี้มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี ตามกําหนดระยะเวลา
ในการศึกษา 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.37 ตกค้าง 2 รายที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน   
ข้อ 8.1 
 1. นโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตร 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้มีการกําหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่  
หลักสูตรอย่างชัดเจน ผ่านการประชุมหลักสูตร การประชุมภาควิชานิติศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ และงานวิชาการคณะ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิสิต และจํานวนนิสิตที่จะรับ 
สําหรับปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
 1.1 คุณสมบัติของนิสิต 

1.1.1 คุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในเล่มหลักสูตร (มคอ. 2) 
1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 ข้อ 4 

  2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยรับรอง 
  1.1.2 คุณสมบัติเพิ่มเติมที่กําหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ 
ในการรับสมัครนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอ่ืนมาแล้ว และดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนในช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ ดังนั้น คุณสมบัติของนิสิตในหลักสูตรนี้จึงมีความแตกต่างไปจากหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ท่ัวไป) หลักสูตร 4 ปี กล่าวคือ คุณสมบัติของนิสิตที่หลักสูตรต้องการเพิ่มเติม มีดังนี้  
      1) เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งลักษณะ  
ของอาชีพในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือเป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทํางานด้านกฎหมาย  
ในอนาคต หรือเข้าสู่งานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายมากยิ่งขึ้น  
      2) เป็นผู้ที่สามารถเข้าเรียนในช่วงวันเสาร์ - อาทิตยไ์ด ้และมีความมุมานะที่จะศึกษาวิชากฎหมาย
อย่างแท้จริงเพ่ือแก้ไขปัญหาอัตราการคงอยู่ของนิสิตที่ลดลง 

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ คณะกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์จะต้องใช้คําถามที่
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว (ดูรายละเอียดคําถามสําหรับการสอบสัมภาษณ์ในหน้าถัดไป) 
 1.2 จ านวนนิสิตที่จะรับ 
        ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้มีการดําเนินการรับนิสิตเพ่ือ 
เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามกระบวนการต่าง ๆ ทีก่ําหนดไว้ข้างต้น ดังนี้  
       1) อาจารย์ประจําหลักสูตรได้ มีการจัดประชุมเ พ่ือพิจารณากําหนดแผนการรับนิสิต 
ประจําปีการศึกษา 2561 โดยได้นําแผนและผลของการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2560 จํานวนนิสิต 
ที่เข้าศึกษาจริง อัตราการคงอยู่ของนิสิต รวมถึงเกณฑ์คุณสมบัติในการรับนิสิต งบประมาณ และ 
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เรื่องความคุ้มทุน ตลอดจนประกาศของมหาวิทยาลัยในการรับจํานวนนิสิตมาพิจารณาประเมิน
กระบวนการรับนิสิตประกอบการทําแผนการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2561 และภายหลังจาก 
การประชุม อาจารย์ประจําหลักสูตรมีมติเห็นชอบให้ปรับจํานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
นิติศาสตร (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้นเป็น 60 คน และได้นําเรื่องเข้าที่ประชุมภาควิชา
นิติศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบตามที่อาจารย์ประจําหลักสูตรเสนอ 
      2) เมื่อได้มติจากที่ประชุมภาควิชานิติศาสตร์ ทางภาควิชานิติศาสตร์ก็ได้นําข้อมูลดังกล่าว 
แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และส่งให้แก่งานวิชาการของคณะฯ ดําเนินการตามขั้นตอน 
ในการประกาศรับสมัครต่อไป 
 2. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตร 
 การประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เน้นการประชาสัมพันธ์ทางแผ่นพับ  
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ (www.polsci-law.buu.ac.th) 
ตลอดจนสื่อออนไลน์ เช่น Facebook Page ของภาควิชานิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 
ข้อ 8.2 
 1. วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน 
     เพ่ือให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) สามารถคัดเลือกนิสิตได้ตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้
ข้างต้น หลักสูตรได้วางกลไกการคัดเลือกนิสิต ดังนี้  

1.1 วิธีการในการคัดเลือกนิสิต 
ฝ่ายวิชาการของคณะฯ จะดําเนินการประกาศรับสมัคร จากนั้นจงึดําเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีการ

สอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาตามลําดับ 
1.2 เกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิต 

           ในการสอบสัมภาษณ์นั้น ได้มีการกําหนดให้อาจารย์ที่ทําหน้าที่สัมภาษณ์ใช้คําถามต่อไปนี้เพ่ือให้
ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการ ได้แก่  
  (ก) ตําแหน่งงาน และอายุงานของผู้สมัคร 
  (ข) เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษา  
  (ค) แหล่งข้อมูลที่ผู้สมัครทราบข่าวสารการรับสมัครของหลักสูตร 
  (ง) เหตุผลที่ผู้สมัครตัดสินใจศึกษากฎหมาย 
  (จ) อุปสรรคเกี่ยวกับงานทีผู่้สมัครทําอยู่ในปัจจุบันต่อการมาเรียนในวันเสาร์ - อาทิตย ์
 2. การประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน 
 หลักสูตรจะนําผลการสัมภาษณ์และสถิติจํานวนผู้สมัครและการลงทะเบียนเรียนมาหารือ 
ในที่ประชุมหลักสูตร เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการจํานวนผู้สมัคร และการประชาสัมพันธ์ 
ให้เหมาะสมกับกลุ่มบคุคลที่สนใจหลักสูตรในการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

ผลการดําเนินการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีการเปิดรับสมัคร 2 ครั้ง มีจํานวน
ที่ประกาศรับ 26 คน ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบรวมทั้งสิ้น 31 คน โดยมีจํานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 31 คน  
และมีจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 77.41 ส่วนการรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561  
อยู่ในระหว่างการดําเนินการเปิดรับสมัคร  
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ข้อ 8.3 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มีระบบกํากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน 

และศักยภาพทางวิชาการ ตลอดจนภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ ผ่านการประชุมหลักสูตร  
และการประชุมภาควิชา ซึ่งอาจารย์ที่สอนนิสิตในหลักสูตรได้สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสม 
ของการจัดชั่วโมงเรียนในแต่ละรายวิชา การรายงานผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
ตลอดจนพัฒนาการของนิสิตในแต่ละชั้นปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเขียนตอบข้อสอบ 
 
ข้อ 8.4 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ
การประกอบอาชีพ ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดโครงการตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง
ก่อนเข้าศึกษาจนจบการศึกษา ดังนี้ 

1. การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
      หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มีแนวทางในการให้คําปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต ดังนี้  

1.1 การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิต คือ นายศิริศักดิ์ จึงถาวรรณ ประธานหลักสูตร เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตรุ่นที่ 12 (นิสิตรหัส 58) นายเจนวิทย์ นวลแสง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต 
รุ่นที่ 13 (นิสิตรหัส 59) และรุ่นที่ 14 (นิสิตรหัส 60) โดยมีการแจ้งชั่วโมงให้คําปรึกษาของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาตามวันและเวลาที่แน่นอน รวมทั้งกําหนดช่องทางอ่ืน ๆ ในการติดต่อสื่อสารเพ่ิมเติม เช่น  
ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ Email Facebook Line  หรือทางโทรศัพท์ในกรณีเร่งด่วน เป็นต้น ทั้งนี้  
หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกสามท่าน คือ  นางสาวภารดี ปลื้มโกศล  
นางสาวภัทรมน สาตรักษ์ และนายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช คอยให้คําแนะนําแก่นิสิตในเรื่องต่าง ๆ ด้วย  
      1.2 การแนะนําให้นิสิตรู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ในกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้ารับการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพ่ือให้นิสิตรู้จักกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนิสิตในกรณีที่มี
ความจําเป็นต้องติดต่อในเรื่องธุรการต่าง ๆ 
 
 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวแข่งขัน

ของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา ทางหลักสูตรได้จัดโครงการสําหรับนิสิตใหม่ ดังนี้ 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ปีการศึกษา 2560  

จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560  โดยมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนวิชากฎหมาย การใช้
ระบบทะเบียนและการลงทะบียน การพบอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพ่ือให้คําปรึกษาต่าง ๆ  
ทั้งด้านวิชาการ ด้านชีวิตส่วนตัว และอ่ืน ๆ เป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ได้มีการเน้นในเรื่องลักษณะเฉพาะของ 
การเรียนวิชากฎหมายที่แตกต่างไปจากสาขาอ่ืน ๆ โดยมีอาจารย์ในภาควิชานิติศาสตร์ให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับการเรียนวิชากฎหมายว่าจะต้องทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จในการเรียนและการเขียนตอบ
วิชากฎหมาย นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้เชิญท่านธนฤทธิ์ โทวรรธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้น  
ศาลจังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการศึกษา วิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย และ 
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เส้นทางในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย เพ่ือให้นิสิตสามารถศึกษาวิชากฎหมายให้สําเร็จภายใน 3 ปี 
ตลอดจนทราบแนวทางในการนําความรู้ไปใช้ในอนาคต 

2.2 กิจกรรมระหว่างภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรไดจ้ัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ 
1) พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ

โรงแรมเทาทอง เพ่ือให้นิสิตแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแสดงความระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ และ  
เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ รวมทั้งเป็นการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้อยู่สืบต่อไป 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 13 (นิสิตรหัส 59)  
ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561 โดยมีคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ด้วย 

2) การศึกษาดูงานและจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ประกอบรายวิชา การว่าความและ  
ศาลจําลอง หัวข้อ “ระบบงาน ขั้นตอนการดําเนินคดี และการว่าความในศาล” ณ ศาลจังหวัดชลบุรี  
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือเสริมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติให้นิสิต อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาการเรียน 
การสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม เปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียน และรับการถ่ายทอดจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งได้ศึกษากระบวนการบริหารงานจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง 

3) การจัดโครงการสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบอนุญาตว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 48 
ซึ่งภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสภาทนายความภาค 2  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 โดยมีนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เข้าร่วมโครงการด้วย 

4) การจัดให้มีกิจกรรมค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน ประจําปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 – 30 
มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดกองดิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเปิดโอกาสให้นิสิตหลักสูตร  
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เข้าร่วม แต่หลังจากที่ได้มีการสํารวจความต้องการของนิสิต พบว่า  
ในปีการศึกษานี้ไม่มีนิสิตในหลักสูตรที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมในวันทํางาน 
แต่นิสิตได้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ในการจัดโครงการแทน 

5) การเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษในรายวิชา กฎหมาย
เกี่ยวกับบริการสาธารณะ โดย ดร.ภัคเดช คมสัน พนักงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง บรรยาย
พิเศษ เรื่อง องค์กรวิชาชีพกับการจัดทําบริการสาธารณะ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 และ ดร.พัฒน์พงศ์ 
อมรวัฒน์ พนักงานคดีปกครอง สํานักงานศาลปกครอง บรรยายพิเศษ เรื่อง บุคลากรภาครัฐกับการจัดทํา
บริการสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561  

 
ข้อ 8.5 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม 
และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน โดยมีการจัดห้องเรียนที่มีขนาด
เหมาะสมกับผู้เรียนและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องสมุดของคณะและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
นิสิตใช้ค้นคว้าหนังสือหรือตํารากฎหมาย ฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น WestlawNext 
SpringerLing รวมถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสม  

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกนิสิต 
แนวโน้มการรับนิสิต 
ระบบหน่วยกิต 
ภาระงานของนิสิต (ภาระการเรียนของนิสิต) 
รายงานผลการเรียน 
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การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมอื่น กิจกรรมเพิ่มเติมพิเศษ การแข่งขัน 
กลไกการรายงานและผลสะท้อนกลับพัฒนาการของนิสิต 
ข้อกําหนดบริการสนับสนุนนิสิตในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 
แผนการฝึกสอน ระบบพ่ีเลี้ยง การให้คําปรึกษา 
ผลสะท้อนกลับของนิสิตและการประเมินผลรายวิชา 
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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 synchronized 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 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต้องการของบุคลากร 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. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากรและผู้เรียน
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิจัย บริการ และการบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, 

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

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 3 

9.2 The library and its resources are adequate and updated to support 
education and research (3,4) 

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ

3 
 

3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
สอน และการวิจัย 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure  are adequate and 
 updated to support education and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
 อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
 วิจัย 

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 และความปลอดภัย และสามารถ
 เข้าถึงได้สําหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

เมื่อต้นปี 2560 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้ย้ายที่ทําการมายังอาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ทําการแห่งใหม่ ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ของคณะฯ มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพในการรองรับการให้บริการด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดอุปสรรคและข้อจํากัดใน
เรื่องสถานทีส่ําหรับจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ลงได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ที่ทําการแห่งใหม่มีการจัดสรรห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) ห้องศาล
จําลอง (Moot Court) ห้องสมุด ห้องสํานักงานคณบดี ห้องวิชาการ ห้องปรึกษาการจัดกิจกรรมนิสิต เพ่ือ
สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ นิสิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
ทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ  

ทั้งนี้ ภายในอาคารสหศึกษา มีสิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้ 
ล าดบั สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ รายละเอียด จ านวน 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ความจุห้องละ 50 คน มีคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการรวมจํานวน 
100 เครื่อง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
และเครื่องขยายเสียง 

2 ห้อง 

2. ห้องบรรยาย ความจุ 45 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
และเครื่องขยายเสียง 

1 ห้อง 

3. ห้องบรรยาย  ความจุ 48 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
และเครื่องขยายเสียง 

2 ห้อง 

4. ห้องศาลจําลอง (Moot Court) ความจุ 66 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
และเครื่องขยายเสียง 

1 ห้อง 

5. ห้องบรรยาย ความจุ 84 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
และเครื่องขยายเสียง 

6 ห้อง 

6. ห้องบรรยายขนาดใหญ่ เป็นห้อง slope ความจุ 180 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องฉาย LCD และเครื่องขยายเสียง 

1 ห้อง 

7. ห้องประชุมขนาดกลาง ความจุ 15 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 
และเครื่องขยายเสียง 

1 ห้อง 
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ล าดบั สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ รายละเอียด จ านวน 
8. ห้องประชุมขนาดใหญ่ ความจุ 40 ที่นั่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย LCD 

และเครื่องขยายเสียง 
1 ห้อง 

9. โถงเอนกประสงค์เพื่อให้บริการที่อ่าน
หนังสือและจัดกิจกรรมแก่นิสิต 

ความจุ 124 คน ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ และมีห้องสุขา
ให้บริการอยู่ภายใน 

1 ห้อง 

10. ห้องสันทนาการและการพักผ่อนของ
บุคลากร 

ความจุ 40 คน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  เคาท์เตอร์สําหรับ
เตรียมอาหาร เครื่องทําน้ําร้อน น้ําเย็น 

1 ห้อง 

11. ห้องพักคณาจารย์ประจํา ความจุ ห้องละ 3 คน ติดตั้ งเครื่องปรับอากาศ และ
เฟอร์นิเจอร ์

22 ห้อง 

12. ห้ องสํ านั กงานคณบดี  และห้อง
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 9 ห้อง 

13. ห้องประชาสัมพันธ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 1 ห้อง 
14. ห้องสํานักงานกิจการนิสิต ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 1 ห้อง 
15. ห้องสโมสรนิสิต ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 1 ห้อง 
16. ห้องสมุด 80 ที่นั่ง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ   ตู้เก็บหนังสือ และ

โต๊ะสําหรับอ่านหนังสือ 
1 ห้อง 

17. ห้องทํางานฝ่ายวารสาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 2 ห้อง 
18. สํานักงานภาควิชา ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเฟอร์นิเจอร์ 2 ห้อง 
19. พื้นที่จอดรถ  15 ช่องจอด 
20. ตัวส่งสัญญาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้

สายความเร็วสูง 
กระจายสัญญาณครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในอาคาร ชั้น 1 – ชัน้ 9 

21. ที่นั่งพักสําหรับนิสิตบริเวณโถงทาง
เดินหน้าห้องเรียน และโถงหน้าลิฟท์ 

โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้น 2 – ชัน้ 7 

22. ห้องสุขา แยกชาย – หญิง และมีห้องน้ําสําหรับผู้พิการให้บริการ
บริเวณชั้น 1 

20 ห้อง 

 
ภาควิชานิติศาสตร์ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ร่วมกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

บูรพา และห้องสมุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารใหม่ การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และค้นคว้าจากทั้งสองแหล่งเรียนรู้
ข้างต้น ทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้มีการทบทวนและสืบค้นเพ่ือ จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยเป็นประจํา
ทุกปี ไม่ว่าจะเป็นตํารา คําพิพากษาศาลฎีกา วารสารวิชาการทางกฎหมาย พร้อมกับสนับสนุนให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรได้ผลิตผลงานทาง วิชาการในรูปแบบเอกสารประกอบการสอนเพ่ือให้เนื้อหาที่นํามาใช้ใน
การเรียนการสอนมีความ ทันสมัยและเพียงพอต่อจํานวนนิสิตที่ เข้าศึกษา ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัย ได้มีห้องสมุด สําหรับค้นคว้า และเผยแพร่งานบทความวิชาการและงานวิจัยในส่วนของวารสาร
การเมือง การบริหาร และกฎหมาย 

ในส่วนของห้องปฏิบัติการนั้นภาควิชานิติศาสตร์ได้สร้างห้องศาลจําลองขึ้นเพ่ือเป็นการฝีกให้นิสิต
ที่เข้าศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนในการว่าความ การโต้วาทีทางกฎหมายในสถานการณ์เสมือนจริง เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่การทํางาน ในส่วนของหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) นั้น 
ห้องศาลจําลองสามารถใช้ประโยชน์ในการเป็นเวทีแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นในการดํา เนินการจัด
กิจกรรมระหว่างหลักสูตรต่างๆ ร่วมกันของภาควิชานิติศาสตร์ 
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 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สําคัญ คือ ระบบเครื่องมือสารสนเทศที่นิสิตใช้ศึกษาค้นคว้า ข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ทั้งจาก ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ บริเวณชั้น 3 ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ และ
นิติศาสตร์ บริเวณใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยและคณะฯ ได้มีการติดตั้งสัญญาณ WI-FI ไว้ใช้
ประโยชน์ ได้อย่างทั่วถึง 
 ทั้งนี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้
คํานึงถึงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นสําหรับนิสิต ในด้านต่างๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการของคณะฯ เป็นไปอย่างคล่องตัว ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้กับนิสิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่างๆ ให้เกิดข้ึนและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
รายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
งบประมาณในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้านกายภาพต่างๆ  
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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 organizations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม 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 มี
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษานําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

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 เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, I.T. facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องส มุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni and 
employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนําเข้า และผลการป้อนกลับจากบุคลากร 
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) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนําเข้า 

3 3 

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

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to 

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
ensure their relevance and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

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

3 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบริการผู้เรียน 

3 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนําเข้า 
และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

การพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ ดังจะเห็นได้จากทางหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์ที่ได้ศึกษาในหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือนํามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับล้วนเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องรวมถึงความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประเมินผลที่สามารถนําไป
ปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรโดยการรวบรวมข้อมูลจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ
ต่างๆ เพราะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และได้รับมาจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้ติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงานราชการ เช่น สํานักงานศาลยุติธรรม 
ศาลจังหวัดชลบุรี ศาลแขวงจังหวัดชลบุรี สํานักงานอัยการจังหวัดจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานเอกชน 
สํานักงานทนายความต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ ภาควิชานิติศาสตร์ยังได้จัดโครงการภาควิชา
นิติศาสตร์พบผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ซึ่งภาควิชาฯ ได้นําข้อมูลป้อนกลับ
ที่ได้จากการสัมภาษณ์ ตลอดจนการกับผู้ใช้บัณฑิต ทั้งผู้ใช้บัณฑิตที่มาให้ข้อมูล และผู้ใช้บัณฑิตที่มิได้
เดินทางมาใหข้้อมูลแต่ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยโครงการดังกล่าวทําให้หลักสูตรฯ ได้ข้อมูลป้อนกลับที่
เป็นผลสะท้อนกลับ ความต้องการ และความพึงพอใจที่นิสิตมีต่อหลักสูตรฯ อาทิ นิสิตมีข้อเสนอให้
หลักสูตรฯ ปรับรายวิชาว่าความจากที่อยู่ในกลุ่มวิชาเลือกมาเป็นกลุ่มวิชาบังคับเนื่องจากวิชาดังกล่าวมี
ความสําคัญต่อการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในอนาคต หรือนิสิตมีข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดให้อาจารย์
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ประจําทําการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษเนื่องจากอาจารย์ประจําจะมีวิธีการสอนในส่วนของเนื้อหาที่เป็น
การปรับพื้นฐานได้ดีกว่าแล้วจึงให้อาจารย์พิเศษมาถ่ายทอดประสบการณ์ในทางปฏิบัติ รวมทั้งนิสิตได้เสนอ
ให้หลักสูตรฯ ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น เพ่ิมเติมสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่นิสิต เป็นต้น 
เมื่อหลักสูตรฯ ได้รับทราบข้อมูลป้อนกลับเหล่านี้แล้ว หลักสูตรฯ ก็ได้ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เพ่ือนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป  

ในกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
เช่น การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณา มคอ.2 มคอ.3 และมคอ. 5 ในส่วนที่กําหนดเรื่องการประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอาจารย์ประหลักสูตรจะกํากับตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตตามที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดในมคอ.3 โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทําให้เกิดผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในมคอ.5 ของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ประธานหลักสูตรพิจารณา มอค. 5 แล้ว
จงึแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับทราบในภาคการศึกษานั้น 
 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีระบบกลไกและนําระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรจัดการประชุมร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ เพ่ือ
พิจารณาการตัดเกรดของอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านต้องชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมิน ข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด การกระจายของเกรด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในรายวิชาที่มีความผิดปกติของการกระจายของเกรด เช่น ได้เกรด A หรือ F เป็นจํานวนมาก โดยในปี
การศึกษา 2560 หลักสูตรฯได้จัดประชุมร่วมกับภาควิชาฯเพ่ือพิจารณาการการตัดเกรดของอาจารย์ผู้สอน
ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด การกระจายของเกรดต่อที่ประชุม 

อาจารย์ประจําหลักสูตรกํากับให้อาจารย์ผู้สอนต้องทํา มคอ. 5 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา และร่วมกันจัดทํามคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา รวมทั้งมีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

หลักสูตรยังอยู่ในระหว่างพัฒนาการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

มีการใช้ผลการวิจัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอน ได้นําผลงานวิจัยเข้ามาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอน ในรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน (Human Rights Law) ได้มีการบูรณาการกับชุด
โครงการวิจัย เรื่อง"โครงการจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน" ใน
ส่วนของ “ชุดตัวชี้วัดการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย 
ไร้มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี” โดย อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช และ “ชุดตัวชี้วัดการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ศรี
รัตน์และอาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช  

ในส่วนของการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน หลักสูตรฯ รับฟัง
เสียงสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นนิสิตปัจจุบัน จากโครงการภาควิชาฯ พบผู้มีส่วนได้เสีย (ในปี
การศึกษา 2560 อยู่ระหว่างดําเนินการ) และจากการให้ที่นิสิตแจ้งปัญหาและความต้องการมายังหลักสูตร
ฯ และคณะฯ โดยตรง หลังจากนั้นหลักสูตรฯ  ก็จะนําเรื่องดังกล่าวแจ้งไปยังคณะฯ อีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพและการบริการต่อไป 
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แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตร กระบวนการทบทวนและยอมรับ 
ข้อมูลนําเข้าจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การประกันคุณภาพของการประเมินและการสอบ 
ผู้ประเมินภายนอก 
การเปรียบเทียบในภูมิภาคและระหว่างประเทศ 
ผลสะท้อนกลับของหลักสูตรและรายวิชา 
ประโยชน์ของผลสะท้อนกลับสําหรับการปรับปรุง 
ตัวอย่างคําถามผลสะท้อนกลับ 
รายงานการสํารวจ กลุ่มเป้าหมาย การอภิปราย การศึกษาติดตาม 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
Sub Criterion 11 

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

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

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 ศิษย์
เก่า 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 อัตราการ
สอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

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

2 2 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งาน
ทํา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2 2 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภท
และปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ  

2 2 

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

2 2 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กํากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 2 
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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 

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

รวม                     
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ผลการด าเนินงาน   
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา (ปี พ.ศ. 2556 - 2560)  

นิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา

ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนนิสิต 
ในแต่ละชัน้
ปีการศึกษา 
(ย้อนหลัง 3 

ปี) 

จ านวนนิสิต
ทีจ่บก่อน
ระยะเวลา
การศึกษา

(น้อยกว่า 3  
ปี) 

ร้อยละ 
นิสิตทีจ่บ

ก่อน
ระยะเวลา
การศึกษา 

(น้อยกว่า 3  
ปี) 

จ านวนนิสิต
ทีจ่บตาม
ระยะเวลา
การศึกษา  

(3 ปี)  

ร้อยละ 
นิสิตทีจ่บ

ตาม
ระยะเวลา
การศึกษา  

(3 ปี) 

จ านวนนิสิต
ทีจ่บ

ภายหลัง
ระยะเวลา
การศึกษา 
(มากกว่า 3  

ปี) 

ร้อยละ 
นิสิตทีจ่บ
ภายหลัง
ระยะเวลา
การศึกษา 
(มากกว่า 3  

ปี) 
2560 37 - - 27 72.97 2* 5.40 
2559 17 - - 13 76.47 1 5.88 
2558 28 1 3.57 19 67.86 1 3.57 
2557 33 - - 15 45.45 1 3.03 
2556 31 4 12.90 22 70.97 - - 
รวม 146 5 3.42 98 67.12 3 2.05  

หมายเหตุ: *มีนิสิตรหัส 58 ยังไม่สําเร็จการศึกษา 2 คน 
 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตที่พ้นสภาพการศึกษา (ปี พ.ศ. 2556 - 2560)  
นิสิตทีพ้่นสภาพการศกึษา 

ปี
การศึกษา
ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวน
นิสิต 

ในแต่ละ
ชั้นปี

การศึกษา 
(ย้อนหลัง 

3 ปี) 

จ านวน
ชั้นปีที่ 

1 

ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 

1 

จ านวน
ชั้นปีที่ 2 

ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 2 

จ านวน
ชั้นปีที่ 3 

ร้อยละ 
ชั้นปีที่ 3 

จ านวน
ชั้นปีที่ 4 
ขึ้นไป 

ร้อยละ
ชั้นปีที่ 4 
ขึ้นไป 

2560 37 7 18.91 1 2.70 - - - - 
2559 17 3 17.65 - - - - - - 
2558 28 4 14.29 4 14.29 - - - - 
2557 33 16 48.48 1 3.03 - - - - 
2556 31 - - 3 9.68 1 2.23 - - 
รวม 146 30 20.5 9 6.16 1 0.68 - - 

หมายเหต:ุ นิสิตที่พ้นสภาพเนื่องจากนิสิตลาออกหรือไม่ชําระเงินหรือไม่ลงทะเบียนภายในกําหนดเวลา
จึงถูกจําแนกเป็นนิสิตพ้นสภาพ 

 
ข้อ 11.1 จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและนิสิตที่พ้นสภาพการศึกษา 

(1) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2560 ของหลักสูตร (นิสิตที่เข้ารับศึกษาในปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็น
นิสิตรุ่นที่ 12) คือ จํานวนรับเข้า 37 คน แต่ไม่มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษา และมีนิสิตที่
สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาในการศึกษามีจํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97 มีนิสิตที่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40  
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ทั้งนี้ มีนิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.70 และในชั้นปีที่ 2 

จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41  
(2) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2559 ของหลักสูตร (นิสิตที่เข้ารับศึกษาในปีการศึกษา 2557 ซึ่งเป็น

นิสิตรุ่นที่ 11) คือ จํานวนรับเข้า 17 คน แต่ไม่มีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษา และมีนิสิตที่
สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาในการศึกษามีจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 และมีนิสิตตกค้างจํานวน    
1 คน ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 5.88   

ทั้งนี้ นิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 17.65  
 (3) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2558 ของหลักสูตร (นิสิตที่เข้ารับศึกษาในปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็น

นิสิตรุ่นที่ 10) คือ จํานวนรับเข้า 28 คน แต่นิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษามีจํานวน 1 คน     
คิดเป็นร้อยละ 3.57 และนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาในการศึกษามีจํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.86 และมีนิสิตตกค้างจํานวน 1 คนที่ยังไม่สําเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 3.57   

ทั้งนี้ นิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และนิสิตที่พ้นสภาพ
การศึกษาในชั้นปีที่ 2 มีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29   

 (4) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2557 ของหลักสูตร (นิสิตที่เข้ารับศึกษาในปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็น
นิสิตรุ่นที่ 9) คือ จํานวนรับเข้า 33 คน แต่นิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาในการศึกษามีจํานวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.45 และมีนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายหลังระยะเวลาในการศึกษาจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.03 

ทั้งนี้ นิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาในชั้นปีที่ 1 มีจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 และนิสิตที่พ้นสภาพ
การศึกษาในชั้นปีที่ 2 มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03   

(5) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปี 2556 ของหลักสูตร (นิสิตที่เข้ารับศึกษาในปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็น
นิสิตรุ่นที่ 8) คือ จํานวนรับเข้า 31 คน แต่นิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษามีจํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.90 และนิสิตที่สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาในการศึกษามีจํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 70.97 

ทั้งนี้ นิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาในชั้นปีที่ 2 มีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 และนิสิตที่พ้นสภาพ
การศึกษาในชั้นปีที่ 3 มีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.23   

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้มีการกําหนดนโยบายที่สอดคล้องจํานวนนิสิตที่สําเร็จ
การศึกษาและที่พ้นสภาพการศึกษา รวมทั้งมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ในเบื้องต้นผ่านการประชุมหลักสูตร 
การประชุมภาควิชา การประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และงานวิชาการคณะฯ ซึ่งทางหลักสูตรได้ข้อสรุปว่า
สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิตที่พ้นสภาพนิสิตในรอบปีการศึกษา ได้แก่ ความยากของสาขาวิชา ระยะเวลา
ที่ใช้ในการศึกษาหรือทบทวนเนื้อหาอาจน้อยเกินไป ประกอบกับนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 
เป็นนิสิตที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วในวันปกติธรรมดา และจะมาเรียนเฉพาะในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น 
รวมทั้งอาชีพของนิสิตบางราย เช่น ข้าราชการตํารวจ เจ้าหน้าที่ศาล เป็นต้น อาจจําเป็นต้องทํางานในวันเสาร์
หรือวันอาทิตย์ด้วย ทําให้ต้องขาดเรียน  จึงทําให้เวลาในการศึกษาหรือทบทวนบทเรียนน้อยกว่านิสิตในหลักสูตร
ปกติ และนิสิตบางรายต้องโอนย้ายสถานที่ทํางาน หรือหน่วยงานทําให้ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียน อันอาจมี
ผลกระทบต่อจํานวนนิสิตหรืออัตราคงอยู่ของนิสิต นอกจากนี้กําลังใจของนิสิตบางรายที่เมื่อสอบได้ผลการเรียน
น้อยกว่าที่คาดหวังไว้จึงเลิกเรียนไปก่อน ซึ่งทางหลักสูตรจะได้อาศัยข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชา เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาในการศึกษาให้สอดคล้องกับนิสิตในแต่ละชั้นปีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมอัตราคงอยู่
ของนิสิตในปัจจุบัน 
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ข้อ 11.2 ระยะเวลาการศึกษาโดยเฉลี่ย  
 นิสิตที่สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษามีจํานวนทั้งหมด 98 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.12 แต่นิสิตที่สําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลาการศึกษามีจํานวนทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.42 และนิสิตที่
สําเร็จการศึกษาภายหลังระยะเวลาการศึกษามีจํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.05  

นิสิตส่วนใหญ่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาการศึกษา อันแสดงให้เห็นว่านิสิตสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับรายวิชาและลักษณะของหลักสูตร ประกอบกับนิสิตในหลักสูตรนี้โดยพื้นฐานเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาอ่ืนมาแล้ว จึงไม่จําเป็นต้องศึกษาเพ่ือปรับพ้ืนฐานในรายวิชาศึกษา
ทั่วไป ทางหลักสูตรจึงบรรจุเฉพาะวิชากฎหมายซึ่งใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพียง 3 ปี ส่วนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ก่อนระยะเวลาการศึกษา เนื่องมาจากนิสิตรายดังกล่าวได้เคยศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอ่ืนมา
ก่อน และได้ทําการเทียบโอนหน่วยกิตในรายวิชาบางรายวิชาของหลักสูตร และในส่วนของนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ภายหลังระยะเวลาการศึกษา มีสาเหตุหลักมาจากอาชีพของนิสิตบางรายที่อาจจําเป็นต้องทํางานในวันเสาร์หรือ
วันอาทิตย์ และนิสิตบางรายต้องโอนย้ายสถานที่ทํางาน หรือหน่วยงาน ทําให้ต้องขาดเรียนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
ซึ่งทางอาจารย์ประจําหลักสุตรได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาการสําเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตบาง
ราย โดยการให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนให้คําแนะนําด้านการศึกษาที่เหมาะสมกับนิสิต 

 
ข้อ 11.3 ความสามารถในการหางานท าของนิสิต 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลจ านวนนิสิตที่ได้งานท า 
การได้งานท า ได้งานท าแล้ว ไม่ประสงค์จะท างาน ยังไม่ได้ท างาน 

ตรงสาขาที่
เรียน 

ไม่ตรงสาขาที่
เรียน 

ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น 

จํานวน 7 14 - - 6 
ร้อยละ 26 52 - - 22 

 
ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลการท างานของนิสิต 

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล ลักษณะวิชาชีพ 
1. นางสาวเกศรินทร์ วงษ์แก้ว ไม่ปรากฎ 
2. นางสาวณัฎฐา ศศิวิมลพันธุ์ ผจก.ฝ่ายการตลาด 

3. นายณัฐพงษ์ ใบยา ข้าราชการตํารวจ 
4. นางสาวปวีณา ธีรสถิตย์ธรรม ข้าราชการพลเรือน 
5. จ่าเอกหญิงพรพิมล เอ้ือสันเทียะ ข้าราชการทหาร 
6. นางสาวศิริพร เตียวเจริญ ไม่ปรากฎ 
7. นายสมัคร เสตรา ไม่ปรากฎ 
8. นายสรศักย์ สกุลผาสุข ข้าราชการตํารวจ 
9. นางสาวสร้อยมุก พลพรพิสิฐ ข้าราชการพลเรือน 
10. นางสุมาลี พร้อมสุวรรณ ข้าราชการพลเรือน(เจ้าหน้าที่ศาล) 
11. นายอนุชิต หลักโลก ข้าราชการตํารวจ 
12. นางสาวอัญชลี พรอโนทัย ข้าราชการพลเรือน(ครู) 
13. สิบตํารวจโทอัฐพล พงษ์ประดิษฐ์ ข้าราชการตํารวจ 
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14. นายอุดม รชตะธราดล พนักงานธนาคาร 
15. นางสาวกัลยา สิทธิดา ไม่ปรากฎ 
16. นางสาวพิมญาดา เจริญพานิช ธุรกิจส่วนตัว 
17. นายอนุพงค์ บุญมาก ข้าราชการตํารวจ 
18. นางสาวชัชชญา บุญช่วยแลว้ ไม่ปรากฎ 
19. นางสาวณัฐวรรณ อยู่เจริญ ธุรกิจส่วนตัว 
20. นายธนภณ กุศลวงษ์ ธุรกิจส่วนตัว 
21. นายธนาธิป อบมลี พนักงานมหาวิทยาลัย 
22. นางสาวนฤมล เกลี้ยงกล่อม ข้าราการพลเรือน(เจ้าหน้าที่ศาล) 
23. นางสาวปณิตา ภูกองทอง ธุรกิจส่วนตัว 
24. นายพิษณุ ขอมีกลาง วิศวกร 
25. นางสาววันจิรา อุทธา พนักงานบริษัท 
26. นายสมปอง สกลดิลก ธุรกิจส่วนตัว 
27. นายสิทธิพร จึงรุ่งฤทธิ์ ไม่ปรากฎ 
 
 เนื่องจากนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนมาแล้วและเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ทํางาน ทั้งนี้จากการสอบถามบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาพบว่านิสิตส่วนใหญ่ร้อยละ 51.85 ไม่
ประสงค์ท่ีจะเปลี่ยนสายงานมาประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เพราะมองว่าวิชาชีพเดิมของตนก็มีความ
มั่นคงและเจริญก้าวหน้าอยู่แล้ว แต่ก็มีนิสิตอีกร้อยละ 25.92 ที่ประกอบวิชาชีพเดิมแต่มีความสัมพันธ์กับ
การใช้กฎหมายในการประกอบวิชาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ศาล และเจ้าพนักงานตํารวจ เป็นต้น ทั้งนี้มีนิสิต
บางส่วนก็มีแผนการในอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนสายงานมาประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายโดยตรง เช่น 
ประกอบอาชีพทนายความ อัยการ และผู้พิพากษา แต่ต้องรอสอบใบประกอบวิชาชีพทนายความ และสอบ
ได้ความรู้เป็นเนติบัณฑิตให้ได้เสียก่อน ที่เหลือนอกนั้น 22.22 เป็นนิสิตที่ไม่ระบุว่าประกอบอาชีพใด 
 ดังนั้น ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ จึงจําแนกตามความประสงค์
ในการทํางานของนิสิต ดังนี้ 
 (1) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วและประสงค์จะเปลี่ยนมาทํางานด้านกฎหมาย ซึ่งบัณฑิตในกลุ่มนี้มี
แผนที่จะสอบใบอนุญาตว่าความ และสอบเนติบัณฑิตให้ได้เสียก่อน เพ่ือให้ได้คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเกณฑ์
ที่วิชาชีพกําหนด แล้วจึงจะเปลี่ยนมาประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย 
 (2) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสายงานมาประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย 
แต่สายงานเดิมของตนก็มีความจําเป็นต้องนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพใน
ปัจจุบันของตนอยู่แล้ว  
 (3) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วแต่ไม่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และสายงาน
เดิมของตนก็ไม่ได้นําความรู้ทางด้านกฎหมายมาปรับใช้โดยตรง บัณฑิตกลุ่มนี้จึงไม่ได้นําความรู้ทางด้าน
กฎหมายที่ศึกษามาปรับใช้กับการทํางานเท่าใดนัก 
 
ข้อ 11.4 งานวิจัยของนิสิต  
 เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตร (บัณฑิต) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านกฎหมายซึ่งผลิตบัณฑิต
เพ่ือไปประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ และหลักสูตรไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือผลิตนักวิจัย  
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ดังนั้น นิสิตจึงไม่ได้มีผลผลิตที่เป็นงานวิจัย หลักสูตรจึงไม่สามารถดําเนินการสํารวจประเภทและปริมาณ
งานวิจัยของนิสิตได้ 
 
ข้อ 11.5 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ได้จัดการรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียนั่นคือ นิสิต
ผู้เรียน โดยความคิดเห็นของนิสิตส่วนใหญ่พึงพอใจกับเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร เพราะเป็นวิชาที่สามารถ
นําไปปรับใช้ในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันได้จริง ตลอดจนนิสิตในหลักสูตรสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและพัฒนาไปสู่การช่วยเหลือในการทํางานที่ต้องเก่ียวข้องกัน  อย่างไรก็ตาม ผู้
มีส่วนได้เสียได้มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น การกําหนดให้มีอาจารย์ผู้สอน 2 ท่านต่อ 1 วิชาในกรณี
การเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนอาจทําให้นิสิตเกินความยากลําบากในการทําความเข้าใจต่อเนื้อหาการ
เรียน การขาดมาตรการจัดการกับนิสิตที่ไม่เข้าเรียนแต่มาสอบอย่างเดียวอันอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบในหมู่นิสิต การสอนหลายวิชาในวันเดียวกันในหลักสูตรภาคบัณฑิตซึ่งเป็นแบบ Block 
Course อาจสร้างภาระหนักแก่นิสิตจนเกินไป และการไม่ให้นิสิตนํารถเข้ามาจอดในที่จอดรถคณะ ซึ่งทาง
หลักสูตรได้แก้ปัญหาเรื่องการกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนมี 2 ท่านต่อ 1 วิชานั้นได้รับการแก้ไขจนนิสิตเกิด
ความพึงใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง  
ตารางเก็บข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสตูร (ข้อมูล ณ วนัพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561) 

 จากฝ่ายวิชาการของคณะฯ 
กระบวนการและตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวโน้มความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สํารวจลูกจ้าง ศิษย์เก่า บัณฑิต 
รายงานเผยแพร่ 

 http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_date.asp 
 http://reg.buu.ac.th/registrar/exec_s_student_instructor.asp?avs557230989=6 
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 ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี ้(Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ ์  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3  
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3  
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 3  
AUN. 4 การสอนและการเรยีนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) 3  
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3  
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 2  
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3  
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 3  
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3  
AUN. 11 ผลผลิต (Output) 2  

ระดับในภาพรวม 2.81  
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 
องค์ประกอบที่ 1 – 5   

จุดเด่น ปีการศึกษา 2560 

1.  นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาอ่ืนมาแล้วและมีประสบการณ์ท างาน นิสิตจึงเป็นผู้มีวุฒิภาวะที่เหมาะสมและมีความพร้อม
อย่างยิ่งส าหรับเข้ารับการศึกษาวิชากฎหมายซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง เนื่องจากนิสิตสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมมาประยุกตใ์ช้ในการเรียนวิชากฎหมายได้เป็นอย่างดี  

2.  นิสิตมีโอกาสได้เรียนรู้วิชากฎหมายจากอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลายและมีประสบการณ์ในการ
ปรับใช้กฎหมายกับการท างานจริง เนื่องจากหลักสูตรฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายที่มี
ความรู้และประสบการณ์ท างานในหลายสาขาอาชีพ ได้แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ      
ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งเจ้าพนักงานสืบสวนและสอบสวน มาเป็นอาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ 
ส่งผลให้นิสิตสามารถเรียนรู้ถึงการปรับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  

3.  ระหว่างที่นิสิตศึกษาในหลักสูตรฯ นิสิตมีโอกาสที่จะน าความรู้ทางด้านกฎหมายไปปรับใช้กับ
เหตุการณ์จริงได้ตลอดเวลา เนื่องจากระหว่างการท างานนิสิตอาจประสบกับสถานการณ์ที่อาจ
ต้องน าความรู้ทางด้านกฎหมายที่ศึกษามาปรับใช้ได้ทุกเวลา 

4. ภาควิชานิติศาสตร์นิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ได้ท าความร่วมมือกับส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในการถ่ายทอดสดการบรรยายความรู้มายังมหาวิทยาลัย
บูรพา ส่งผลให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของหลักสูตรฯ สามารถสมัครเข้ารับฟังการบรรยายจาก
อาจารย์ผู้สอนของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้ ซึ่งจะท าให้นิสิตใน
หลักสูตรฯ ที่เข้าร่วมสามารถทบทวนความรู้และได้รับฟังแนวคิดและมุมมองของนักกฎหมายที่ มี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น 

5. อาจารย์มีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ 

 
จุดที่ควรพัฒนา เมื่อปีการศึกษา 2560 

1.  เนื่องจากการเรียนการสอนจัดขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งตามปกตินิสิตจะท างานในวันธรรมดา 
ท าให้นิสิตไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ภาควิชานิติศาสตร์จัดให้ 
ดังนั้น หลักสูตรฯ จึงควรวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นิสิต เช่น 
การน านิสิตเข้าศึกษาดูงานกระบวนพิจารณาคดใีนศาล เป็นต้น 

2. ปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือความสอดคล้องกับบริบทของ
การเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 

3. ทบทวนการจัดล าดับรายวิชาที่เรียนก่อนหลัง เพ่ือป้องกันมิให้ตารางเรียนของนิสิตอัดแน่น
จนเกินไป ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนิสิต และอาจมีความจ าเป็นในการเพ่ิมรายวิชาที่
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เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมมากขึ้นเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) 
อย่างเต็มที ่

4.  ควรส่งเสริมและสนับสนุน โดยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิตเข้าร่วมงานสัมมนาหรือเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านกฎหมายและมี
เครือข่ายในวงการกฎหมายในวงกว้างมากข้ึน  

5.  ควรมีสื่อกลางส าหรับประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานด้านกฎหมายให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่นิสิตที่ประสงค์จะท างานด้านกฎหมานที่ได้มีโอกาสเข้าถึงงาน
ด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้น  

6. โอกาสในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอยู่แล้ว แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจจะยังไม่มี
เวลาเพียงพอที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ท างาน
วิจัยหรือเขียนบทความทางวิชาการด้านกฎหมายให้มากขึ้นกว่านี้ 

 
AUN. 1 -  AUN. 11 

จุดเด่น ส าหรับปีการศึกษา 2560 

1. หลักสูตรฯ ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ ถูกออกแบบให้มีความอย่างชัดเจน อีกทั้ง
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีลักษณะสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ส่งผลให้การจัดการศึกษามีความชัดเจนและสามารถสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบ 

2. หลักสูตรฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ มาวิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการหลักสูตรฯ และน าผลการวิเคราะห์มาใช้เพ่ือพัฒนาให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรฯ มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ท าให้การ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ และการดูแลนิสิตในหลักสูตรฯ ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ส่งผล
ให้การรับฟังปัญหาและการแก้ไขปัญหาให้แก่นิสิตเป็นไปโดยรวดเร็ว ฉับไว และทันท่วงท ี

4. อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรฯ มีความรู้และประสบการณ์ที่ตรงกับรายวิชาที่สอนในหลักสูตรและ
เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 

จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับปีการศึกษา 2560 

1. หลักสูตรฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตรฯ โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้ก าหนดให้บุคคลากร
สายสนับสนุนมาช่วยงานในภาควิชาฯ งานจ านวน ๑ คน โดยบุคลากรยังคงมีภาระงานประจ าตาม
ต าแหน่งงานในส่วนกลางอยู่ แต่เนื่องจากหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตรงกับวันเสาร์
อาทิตย์ ซึ่งปกติเป็นวันหยุด ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าต้องด าเนินงานหลักสูตรโดยสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันมาตามวันที่มีการจัดการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถใช้เวลาในการท างานวิจัยหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทางวิชาการได้อย่างเต็มที่ 
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2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการยังไม่ชัดเจน ไม่มีการจัดท าแผนพัฒนาระยะยาว 
3. ผลงานทางวิชาการ อาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการระดับสูงมีจ านวนน้อย 
4. นิสิตในหลักสูตรฯ มีหลากหลายกลุ่มอายุ ซึ่งนิสิตจ านวนหนึ่งไม่คุ้นเคยกับการใช้งานระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ http://reg.buu.ac.th/ หรือการเข้าเข้าถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับคณะฯ ภาควิชาฯ และหลักสูตรฯ ผ่านเว็บไซต์ http://www.polsci-law.buu.ac.th/ 
รวมทั้งการประเมินการสอนของอาจารย์ผ่าน http://assess.buu.ac.th/new/ ซึ่งช่องทางสารสนเทศ
เหล่านี้ เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ อ านวยความสะดวกให้นิสิตสามารถด าเนินการรายงานตัว
และยืนยันการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียนแล้วพิมพ์ใบช าระเงินเพ่ือช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่
ธนาคาร ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ การตรวจสอบผลการศึกษา ท าให้
นิสิตบางรายเห็นว่าระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยแทนที่จะอ านวยความสะดวกแต่กลับกลายเป็น
อุปสรรคได้ สมควรให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกให้แก่นิสิตกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะ 

http://reg.buu.ac.th/
http://www.polsci-law.buu.ac.th/
http://assess.buu.ac.th/new/%20ซึ่ง
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 ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

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

[2]  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต), เล่มหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (มคอ. 2), คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์, 2559.  

[3] คู่มือนิสิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559-2560 

[4] แผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) 

[5] เอกสารโครงการภาควิชานิติศาสตร์พบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีการศึกษา 2559 

[6] ข้อมูลน าเข้าจากผู้มีส่วนได้เสีย 

[7] เอกสารโครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนคร้ังที่ 9 และแบบประเมินโครงการ 

[8] เอกสารโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา) นิสิตหลักสูตรนิติศาสตร์บัณทิต        (ภาค
บันฑิต) ประจ าปีการศึกษา 2560 

[9] กระบวนการร้องทุกข์ในการขอตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 

[10] ประมวลรายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

[11]  แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

[12] ประกาศรับสมัครนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) 

[13] ค าสั่งคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0125 / 2558 เร่ือง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่ระดับปริญญาตรี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2558 

[14] รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สาขานิติศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

[15] อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์  

[16] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

[17] ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา (องค์ประกอบที่ 1) 

[18 ] ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฎิบัติงาน (สมรรถนะ) ของพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยบูรพา  
(องค์ประกอบที่ 2) 

[19] แผนพัฒนาบุคลากร สังกัดส านักงานคณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2558 – 2562 

[20] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและการด าเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์และผู้ท า
งานวิจัย พ.ศ. 2555 

[21] แบบรายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ ข้อ 45 ของบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยจรรยาบรรณและ
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การด าเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ท างานวิจัย พ.ศ. 2555 พร้อมหนังสือรับการตักเตือน และ
หนังสือทัณฑ์บน 

[22] ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ 0082/2559 เรื่องว่าด้วยมาตฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
สังกัดคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 

[23] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบรูพาว่าด้วยมาตรฐานการเพื่อต าแหนง่ การเปลี่ยนชือ่ต าแหน่ง การเปลี่ยนระดบัต าแหน่งและการ
ตัดโอนต าแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554 

[24] ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0072/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฎิบัติและทลงโทษ 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 

[25] สรุปผลการจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ มหาวิทลัยาลัยบูรพา 

[26] ประกาศคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 0046/2559 เร่ือง การสมัครขอรับทุน 

[27] ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0002/2560 เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติด้าน
ภาษาอังกฤษในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ประจ า พ.ศ. 2560 

[28] ข้อมูลการเกษียณอายุและการลาศึกษาต่อของอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
 

 ฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 

[29] เว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.buu.ac.th/2016/ 

[30] ระบบลงทะเบียนมหาวิทยาลัย http://reg.buu.ac.th/ 

[31] เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ http://www.polsci-law.buu.ac.th/ 

[32] ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ http://assess.buu.ac.th/new/ 

[33] ร ะ บ บ จั ด ก า ร ห ลั ก สู ต ร  ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  [TQF] 
http://tqf.buu.ac.th/tqf/index.php/login/index_login 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต)  
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 72 
14 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 72 
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 4 
24 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
25 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 4 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

26 - ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 0 
27 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  1 
28 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 0 
29 - ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
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 4 
47 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
48 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 
49 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 
50 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 

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 1 

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 3 

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 15 

71 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 9 

72 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพ
อิสระ) 6 

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

79 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 20,998 

80 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.30 

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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