แนวปฏิบัติที่ดดี านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตรประจําปการศึกษา 2558
ดานการรับนักศึกษา
หลักสูตรและคณะมีระบบและกลไกการรับนักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1) และไดมีการดําเนินการ
ตามระบบและกลไก ดังนี้
(1) คณะกรรมการวิชาการประจําคณะกําหนดแผนจํานวนการรับนักศึกษาใหมของหลักสูตร
(2) คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม วางแผนการรับนักศึกษาใหมของหลักสูตรที่สอดคลองกับ
แผนการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการจัดทําแนวคําถามสัมภาษณนักศึกษาใหมที่จะเขา
ศึ กษาหลั ก สูต รนิ ติศาสตรบั ณ ฑิต (เอกสารหมายเลข 2) ซึ่งมี การนํ า ไปใช ในการสัม ภาษณแ ละได แ ก ไ ข
ปรับปรุงพัฒนาแนวคําถามแลวโดยมีกลุมแนวคําถามแบงเปน 3 กลุมไดแก คําถามพื้นฐานที่เกี่ยวของกับตัว
ผูสมัคร คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาและคําถามพื้นฐานวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและการให เหตุผลนอกจากนั้น หลักสูต รและคณะไดใหอาจารยผูสัม ภาษณ บั นทึ กขอมูล จากการ
สัมภาษณ(เอกสารหมายเลข 3)เพื่อนําไปใชในการวางแผนสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดวย
(3) สํา นักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยไดประสานและแจ งใหหลั กสูตรและคณะจัด
อาจารยของคณะเพื่อสอบสัมภาษณนักศึกษาใหมตามกําหนดการที่วางไว โดยหลักสูตรและคณะไดใชแนว
คําถามสัมภาษณที่กําหนดไวขางตน และบันทึกขอมูลที่ไดการสัมภาษณ จากนั้นไดสงผลการสัมภาษณใหสํานัก
ทะเบียนและประมวลผลเพื่อดําเนินการใหนักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนตามระบบ
(4) หลังจากการสอบสัมภาษณนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมไดประชุมเพื่อประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษาใหมโดยสอบถามอาจารยผูสัมภาษณถึงผลการสัมภาษณตามแนวคําถามที่กําหนดไว
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป
จากการดําเนินการรับนักศึกษาขา งตน จะเห็นไดวาหลักสูตรและคณะไดมี ระบบและกลไกในการ
ปฏิบัติงานมีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติงานมีการประเมินกระบวนการ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน และผลจากการปรับปรุงอยา งชัดเจนเปนรูปธรรม ทายที่สุด
แมวาหลักสูตรและคณะจะมีกระบวนการรับนักศึกษาใหมโดยใชระบบการสัมภาษณแตเพียงอยางเดียว แตได
พัฒนาระบบและกลไกสํา หรับการเตรียมแนวคํา ถามสัมภาษณที่มุงสรางความเขาใจและใหไดนักศึกษาที่ มี
ความมุงมั่นเหมาะกับการเรียนกฎหมายอยางแทจริง

เอกสารหมายเลข 1

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับนักศึกษา

รหัส LAW-HCU-03
หนา 1 ของ 2

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน เปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ขอบขาย
ใชในการรับนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
3. นิยาม
3.1 สทป. หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล
3.2 อาจารย หมายถึง อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รหัส LAW-HCU-03

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรับนักศึกษา

หนา 2 ของ 2

4. แผนผังขั้นตอนการรับนักศึกษา
4.1 คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

กําหนดแผนจํานวนการรับนักศึกษาใหม
และแจง สทป.

4.2 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม

วางแผนการรับนักศึกษาใหม
และจัดทําแนวคําถามสัมภาษณ

4.3 สทป.

ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหมตามแผนและขั้นตอน

4.4 สทป.

แจงหลักสูตร และคณะใหจัดอาจารยสอบสัมภาษณ

4.5 อาจารย

สอบสัมภาษณ

ไมผาน

ผาน
4.6 อาจารย

4.7 สทป.

4.8 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม

สงผลสัมภาษณให สทป.

ดําเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนของ สทป.

สรุปและประเมินผลระบบและกลไกการรับนักศึกษา

สิ้นสุดการสมัคร
สงผลสัมภาษณให สทป.

เอกสารหมายเลข 2
แนวคําถามสัมภาษณนักศึกษาใหมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. คําถามพื้นฐานที่เกี่ยวของกับตัวผูสมัคร เชน
(1) ทําไมจึงสนใจสมัครเขาเรียนคณะนิติศาสตร และในอนาคตทานคิดวาจะประกอบอาชีพอะไร
(2) ทําไมเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(3) ปจจุบนั ทานพักอาศัยอยูกับใคร และหากมาเรียนที่นี่ ทานจะเดินทางมาอยางไร ตองอยูหอพักหรือไม
(4) ครอบครัวประกอบอาชีพอะไร ผูใดเปนผูส งเสียดานการเรียน และมีความจําเปนตองกูยืมกองทุน กยศ.หรือไม
(5) ทานคิดวาอะไรคือจุดออนหรือจุดแข็งของตัวทาน
(6) ทานมีความสามารถพิเศษอะไรบาง
(7) หลังจากสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลว ทานมีแผนตอไปอยางไร
2. คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา เชน
(1) ทานคิดวาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตางกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (หรือปวช.) อยางไร
(2) ทานคิดวาการทีท่ านไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะเปนประโยชนตอตัวทาน และสังคมอยางไร
(3) ทานมีความชอบหรือถนัดรายวิชาใดเปนพิเศษ เพราะเหตุใด
(4) ทานคิดวาตัวทานมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด และทานคิดวาภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอ
ตัวทานหรือไม อยางไร (ผูส ัมภาษณอาจใหนักเรียนแนะนําตัวเปนภาษาอังกฤษ)
(5) ทานมีวิธีการแสวงหาความรูน อกชั้นเรียนอยางไรบาง
3. คําถามพื้นฐานวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการใหเหตุผล เชน
(1) ทานเห็นดวยหรือไมกับคําพูดที่วา “หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ กฎหมายก็ไมจําเปน”
(2) ทานคิดวากฎหมายทําใหเกิดความยุติธรรมในสังคมไดอยางไร
(3) ทานคิดวากฎหมายจะเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความขัดแยงและสรางความปรองดองในสังคมไดอยางไร
(4) ทานคิดวาคุณธรรมที่สาํ คัญของนักกฎหมายที่ดีมีอะไรบาง จงยกตัวอยางมา 3 ประการ พรอมเหตุผล
(5) หากทานเปนทนายความ แลวมีผูกระทําความผิดมาจางใหทานวาความให ทานจะรับวาความใหเขาหรือไม
เพราะเหตุใด
(6) ทานคิดวากฎหมายเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของทานอยางไรบาง
ผานมติคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม ครั้งที่ 1/2559

เอกสารหมายเลข 3

คําตอบจากแนวคําถามสัมภาษณนักศึกษาใหม
ของ ชื่อ..........................................................นามสกุล..................................................................
ขอ 1. เกี่ยวของกับตัวผูสมัคร
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอ 2. เกี่ยวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอ 3. วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการใหเหตุผล
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

แนวปฏิบัติที่ดดี านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตรประจําปการศึกษา 2558
ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
หลักสูตรและคณะไดมี ร ะบบและกลไกการเตรีย มความพรอ มก อนเข า ศึกษาของนักศึกษาใหม
(เอกสารหมายเลข 1) และไดมีการดําเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้
(1) คณะกรรมการวิชาการประจํา คณะกํา หนดแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเข าศึกษาโดย
กําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตองมีความพรอมใน 4 ดา น
ไดแก ทักษะทางดา นภาษาไทย ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยง และดา น
คุณธรรมจริยธรรม
(2) คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยพิจารณา
ผลการดําเนินการในแตละปการศึกษาซึ่งเห็นวาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เปนโครงการแรกที่นักศึกษา
ใหมและผูปกครองของนักศึกษาใหมจะไดประชุมรวมกับหลักสูตรและคณะ โดยมีอาจารยของหลักสูตรและ
คณะ รุนพี่ และศิษยเกาเขารวมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาใหมดวย
(3)หลักสูตรและคณะมีการเก็บขอมูลพื้นฐานความรูความสามารถดานการเรียนของนักศึกษา (ผล
คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต) (เอกสารหมายเลข 2)และการจั ดการ
ทดสอบทักษะทางดานภาษาไทยทักษะทางดานภาษาอัง กฤษ ทักษะการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยง และ
ดานคุณธรรมจริยธรรม(เอกสารหมายเลข 3)เพื่อจะนําไปสูการเตรียมความพรอมเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาผาน
การจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เชน โครงการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการสอนเสริมใหแกนักศึกษา
เปนตน
(4)คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมไดรวมประชุมเพื่อประเมินกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา โดยพิจารณาขอมูลจากผลการดําเนินการของปการศึกษาที่ผานมา
จากการดํา เนินการเตรียมความพรอมกอนเขา ศึกษาขางตน จะเห็นไดวาหลักสูตรและคณะมีระบบ
และกลไกในการปฏิบัติงาน มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติงานมีการประเมินกระบวนการตลอดจน
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน และผลจากการปรับปรุงอยางชัดเจนเปน
รูปธรรม โดยเฉพาะการเก็บขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา เพื่อนําไปใชการวางแผนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา และการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

เอกสารหมายเลข 1

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

รหัส LAW-HCU-04
หนา 1 ของ 2

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน
เปนระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ขอบขาย
ใชในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. นิยาม
3.1 คณะ หมายถึง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.2 หลั ก สู ต ร หมายถึ ง หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

รหัส LAW-HCU-04
หนา 2 ของ 2

4. แผนผังขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
4.1 คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

4.2 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม

วางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

4.3 หลักสูตรและคณะ

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

4.4 หลักสูตรและคณะ

สํารวจขอมูลพื้นฐานความรูความสามารถดานการเรียนของนักศึกษา
และจัดทดสอบทักษะที่จําเปนตอการเขาศึกษาในคณะและหลักสูตร

4.5 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม

สรุปผลขอมูลที่สํารวจและขอมูลที่ไดจากการทดสอบ
เพื่อวางแผนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

4.6 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม

สรุปและประเมินผลระบบและกลไก
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

เอกสารหมายเลข 2

การสํารวจผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะนิ ติ ศ า สตร ไ ด ทํ า การสํ า รวจผลการท ดสอบทาง การศึ ก ษา ระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐา น
(O-NET) ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ชั้นปที่ 1 รหัสนักศึกษา 59XXXX จํานวน 14 คน และจํานวน 5 วิชา
โดยมีรายละเอียด ดังตารางตอไปนี้
วิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ

คะแนนต่ําสุด คะแนนสูงสุด คามัธยฐาน
23.50
12.50
16.00
24.00
10.00

70.00
37.50
42.00
51.00

45.00
20.00
32.00
38.00

38.00
22.00
คาเฉลีย่ รวม = 32.69 คะแนน

48.34
22.11
31.84
38.38

คาเฉลีย่
ระดับประเทศ
49.36
26.59
33.40
39.71

22.76

24.98

คาเฉลีย่

จากตารางขางตน นักศึกษาคณะนิติศาสตร ชั้นปที่ 1 มีผลคะแนนเฉลี่ยแตละวิชามากสุด 3 อันดับ
แรก ไดแก ภาษาไทย (48.34 คะแนน) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (38.38คะแนน) และวิทยาศาสตร
(31.84 คะแนน) โดยมีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 32.69 คะแนน
วิชาภาษาไทย มีคาเฉลี่ยเทากับ 48.34 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 49.36 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.11 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 26.59 คะแนน
วิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.84 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 33.40 คะแนน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.38 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คือ 39.71 คะแนน
วิชาภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.76 ซึ่งต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 24.98 คะแนน
ดัง นั้ นจึง เป นที่น าสัง เกตวา คะแนนเฉลี่ ยแต ล ะวิชาของนัก ศึก ษาได คะแนนต่ํากวา คะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศหมดทุก วิชา ดัง นั้นจึงเห็นควรใหคณะดําเนินการหาวิธีชวยพัฒนานักศึกษาในดานการเรียน
การสอนตอไป
นอกจากนั้นยังแบงชวงคะแนนที่นักศึกษาไดคะแนนแตละวิชา โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้

ภาษาไทย
ชวงคะแนน
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
ขาดสอบ
รวม

คณิตศาสตร

จํานวน รอยละ จํานวน
(คน)
(คน)
0
0.00
0
0
0.00
7
2
15.40
5
3
23.10
1
2
15.40
0
2
15.40
0
4
30.80
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0
1
0.00
1
14
100
14

รอยละ
0.00
53.80
38.50
7.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
(คน)
(คน)
0
0.00
0
0.00
1
7.70
0
0.00
5
38.50
2
15.40
5
38.50
5
38.50
2
15.4
5
38.50
0
0.00
1
7.70
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.00
1
0.00
14
100
14
100
วิทยาศาสตร

ภาษาอังกฤษ
จํานวน รอยละ
(คน)
1
7.70
5
38.50
5
38.50
2
15.40
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
1
0.00
14
100

จากตารางขางตน สามารถอธิบายผลไดดังตอไปนี้
1. วิชาภาษาไทย ชวงคะแนนที่นัก ศึก ษาไดมากที่สุดอยูร ะหวาง 61-70 คะแนน จํานวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 30.80
2. วิชาคณิตศาสตร ชวงคะแนนที่นักศึกษาไดม ากที่สุดอยูระหวาง 11-20 คะแนน จํานวน 7 คน
คิดเปนรอยละ 53.80
3. วิชาวิทยาศาสตร ชวงคะแนนที่นัก ศึกษาไดม ากที่สุดอยูร ะหวาง 21-30 คะแนน และ 31-40
คะแนน จํานวนอยางละ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50
4. วิชาสัง คมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ชวงคะแนนที่นัก ศึก ษาไดม ากที่สุดอยูร ะหวาง 31-40
คะแนน และ 41-50 คะแนน จํานวนอยางละ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50
5. วิชาภาษาอัง กฤษ ชวงคะแนนที่นัก ศึก ษาไดมากที่สุดอยูระหวาง 11-20 คะแนน และ 21-30
คะแนน จํานวนอยางละ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50

เอกสารหมายเลข 3

ผลคะแนนการทดสอบเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการทดสอบเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา รหัส 59XXXX ที่เขาศึกษา
ในภาคการศึกษา 3/2558 โดยแบงการทดสอบออกเปน 4 ดาน ไดแก 1.ทักษะทางดานภาษาไทย 2.ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ 3.ทักษะการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยง 4.ดานคุณธรรม
จริยธรรม ซึง่ มีรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
คะแนนรวม
ลําดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
เรียงความ(15) ยอความ(10)
แผนภาพ(25)
ภาษาอังกฤษ(25)
(เต็ม75)
1

590069 - 120

นายนิธิศ จันทรเศธร

11

7

20

6

44

2

590200 - 120

นายณัฐพงษ ฉลาดธัญญกิจ

12

8

20

3

43

3

590295 - 120

น.ส. ชลธิชา เชิดฉาย

14

8

20

14

56

4

590671 - 120

น.ส.ภัชนิชา ไชยกุสินธุ

7

7

22

6

42

5

590704 - 120

น.ส.จิรชยา ศรีอนันต

10

7

20

ขาดสอบ

37

6

590824 - 120

น.ส.วรรณิภา พูลสวัสดิ์

9

7

20

4

40

7

590914 - 120

นายโสธร สัตยซื่อ

9

7

20

7

43

8

590922 - 120

น.ส.สวรรยา จันทรแกว

14

8

20

17

59

9

590932 - 120

นายพิริยุต ประศาสนศิลป

11

7

20

18

56

10

590952 - 120

นายวัฒนพงศ หอมหวล

14

7

20

17

58

11

590971 - 120

นายนันทวัฒน หาญกลา

13

8

20

4

45

12

590979 - 120

น.ส.ธนัชพร สุดภา

9

8

20

9

46

13

591358 - 120

น.ส.ผกามาศ เตนปกษี

13

8

20

6

47

14

591470 - 120

น.ส.อัฉราวดี บุญคง

12

7

20

9

48

11.29

7.43

20.14

9.23

47.43

คะแนนเฉลี่ย

จากตารางขางตนสามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ขอสอบเรียงความ นักศึกษามีความรูความเขาใจขอสอบเรียงความสวนใหญสามารถลําดับความคิดหรือเขียนและอานเขาใจได แตนักศึกษาบางคนที่ไดคะแนนระหวาง 7-9
คะแนน เปนเพราะนักศึกษาสวนนี้ยังไมสามารถเรียบเรียงและถายทอดลําดับเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงเหตุที่เกิดขึ้นกอนแลวผลที่เกิดขึ้นในภายหลังได
2. ขอสอบยอความ นักศึกษาทําคะแนนไดดสี ามารถจับใจความได แตทักษะในการเขียนใหสั้นกระชับ และตรงประเด็น แตยังมีการนําเสนอออกมาไดไมถูกตองตามหลักเกณฑ
การเขียนยอความ
3. ขอสอบแผนภาพ นักศึกษาทําคะแนนไดดี รูจักสังเกต รูจักจับใจความสําคัญได แตยังตองพัฒนาระบบความคิด
4. ขอสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนนอย เนื่องจากนักศึกษาไมสามารถเขียนตอบขอสอบเปนประโยคได เขียนไดเปนคํา ๆ ไวยากรณไมถูกตอง มีเพียงสวน
นอยที่สามารถสื่อสารโดยการเขียนได

แนวปฏิบัติที่ดดี านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตรประจําปการศึกษา 2558
ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรและคณะไดมีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข 1) และ
ไดมีการดําเนินการตามกลไก ดังนี้
(1) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(1.1) คณะกรรมการวิชาการประจําคณะไดกําหนดแนวทางและขอความรวมมืออาจารยที่
ปรึ กษาทุ กท า นในการใหคํา ปรึก ษาวิช าการและแนะแนวแกนักศึก ษา โดยพิ จารณาจากผลประเมิน และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในแตละปการศึกษา
(1.2) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดวางแผนงานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นักศึกษาที่สอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการวิชาการประจํา คณะ โดยหลักสูตรและคณะมีการจัดทํา
คูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษา มีระบบการเก็บขอมูลนักศึกษามีคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาทุก
รหัสเปนประจําทุกป มีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม มีระบบนัดพบอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจําวิชาและ
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับบทบาทอาจารยที่ปรึกษา
(1.3) หลักสูตรและคณะไดจัดใหมีการประเมินการใหคํา ปรึกษาวิ ชาการและแนะแนวแก
นักศึกษา และเสนอผลตอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตอไป
(2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่21
(2.1) คณะกรรมการวิชาการประจําคณะไดกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21ที่ใหความสําคัญกับทักษะดานตางๆ ทั้งทักษะการเรียนรูและ
นวั ตกรรม (การคิด สรา งสรรค การแกไ ขปญ หา การสื่อสาร-รว มงานกับ ผู อื่น ) ทั กษะชี วิตและการทํ างาน
(การปรับตัวทักษะสังคม การเรียนรูขามวัฒนธรรม)และทักษะดานสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยยึดแนวทางแผนปฏิบัติ
การประจํ า ปข องคณะในด า นการพั ฒ นานัก ศึ กษา และแผนกิ จ กรรมประจํ า ป ของนั ก ศึ ก ษาที่จั ด ทํ า โดย
คณะกรรมการนักศึกษาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

(2.2) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดวางแผนงานดา นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 โดยยึดตามแนวทางที่คณะกรรมการวิชาการประจําคณะไดวาง
ไวขางตน ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางครบถวนทุกกิจกรรมโครงการตองระบุวาสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม (โครงการคุณธรรมนํา ชีวิต,
โครงการเรีย นรูอ ยูอ ยา งพอเพี ยง) ดา นความรู (โครงการอบรมรา งสัญ ญาพื้ น ฐาน,โครงการศึ ก ษาดู งาน)
ดานทักษะทางปญญา (โครงการแสดงศาลจําลอง,โครงการเขา รวมแขงขันทางวิช าการดา นกฎหมาย) ดา น
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (โครงการอบรมมารยาทไทย,โครงการปจฉิมนิเทศ)
ดา นทั กษะการวิ เคราะห เ ชิง ตัว เลข การสื่อ สาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ (โครงการอบรมเสริ มทัก ษะ
ภาษาอังกฤษ,โครงการอบรมการใชภาษาและวัฒนธรรมจีน,กิจกรรมการอบรมหัวขอ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพื่อการใชงานทางกฎหมาย” ในการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพทางกฎหมาย) ดานทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ (โครงการแสดงศาลจําลอง,โครงการอบรมรางสัญญาพื้นฐาน)
(2.3) กิจกรรมโครงการขางตนไดดําเนินการตามวงจรการดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา กลา วคือ นอกจากจะมีการวางแผนและการดําเนินการแลว ภายหลังการจั ดกิจ กรรม
โครงการ ตองมีการสรุป และประเมินผลทั้งในรูปแบบของการใหนักศึกษาทําแบบประเมินผลการเขา รว ม
กิจกรรมโครงการหรือจากการสังเกตและประเมินผลของอาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรมโครงการนํามาซึ่งปญหา
และขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อนําไปพัฒนาการจัดโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ในแผนการจัดกิจ กรรมพัฒนา
นักศึกษาครั้งตอไป ในการสรุปแผน 12 เดือน และเพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเปนไป
อยางเต็มที่
(2.4) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดพิจารณาจัดสรรทุนของมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษาที่
มีการเรียนดีและมีความตองการจําเปนตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเปนการชวยเหลือ
นักศึกษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด
(2.5) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรีย นรูศตวรรษที่ 21 ซึ่งจากการดํา เนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ขางตน พบวาหลักสูตรและคณะมีระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน
มี ก ารนํ า ระบบและกลไกไปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ก ารประเมิ น กระบวนการตลอดจนการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
กระบวนการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน และผลจากการปรับปรุงอยางชัดเจนเปนรูปธรรมโดยเฉพาะการ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะชีวิตและการทํางาน ซึ่งหลักสูตรและคณะมีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด กลาวคือ มีการจัดโครงการฝกงานภาคฤดูรอนอยางตอเนื่อง โดยมีการ
จัดการความรูโครงการดังกลาวติดตอกัน 2 ปการศึกษา จนไดพัฒนามาสูการกําหนดเปนรายวิชา LA3313
การฝกประสบการณวิชาชีพ กฎหมาย ซึ่งเปนรายวิชาบังคับ เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดมีทักษะในการปรับตัว

และทั กษะทางสั ง คมในการทํา งานรว มกับ ผูอื่ นในหน วยงานต า งๆ การจัดโครงการการแสดงศาลจํ า ลอง
ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเชนกัน โดยนักศึกษาเปนผูดําเนินการหลัก มีอาจารยเปนที่ปรึกษา และได
เผยแพรใหผูที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยรับชม ตลอดจนเผยแพรในวงกวางผานชองทางสื่อออนไลนในยูทูป
นอกจากนั้น หลักสูตรและคณะตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูขามวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจาก
ในชวงหลายปที่ผานมา ไดนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและดานวิชาการใน
ตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐสิงคโปร (2 ครั้ง) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนมีความ
รวมมือกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ไดมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมที่
แตกตางกัน ตลอดจนหลักสูตรและคณะไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาและวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา
ทั้งการอบรมวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน การอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งถือเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศการจัดกิจกรรมตางๆ ดานจีน
ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและซึมซับวัฒนธรรมจีนไปโดยปริยาย
รูปภาพกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของคณะนิติศาสตร

โครงการคุณธรรมนําชีวิต

โครงการเรียนรูอยูอยางพอเพียง

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการแสดงศาลจําลอง

โครงการอบรมมารยาทไทย

โครงการปจฉิมนิเทศ

โครงการอบรมรางสัญญาพืน้ ฐาน

โครงการเขารวมแขงขัน
ทางวิชาการดานกฎหมาย

โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
กฎหมาย รายวิชา LA 3313

เอกสารหมายเลข 1

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รหัส LAW-HCU-05

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

หนา 1 ของ 2

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน เปนระบบ มีป ระสิท ธิภาพ และสอดคลองตรงตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ขอบขาย
ใชในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาของ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3. นิยาม
3.1 คณะ หมายถึง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.2 หลั ก สูต ร หมายถึ ง หลั ก สู ต รนิติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต คณะนิ ติ ศาสตร มหาวิ ท ยาลัย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม
พระเกียรติ
3.3 อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของนักศึกษา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รหัส LAW-HCU-05

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

หนา 2 ของ 2

4. แผนผังขั้นตอนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
4.1 คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

4.2 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

กําหนดแนวทางการใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแกนักศึกษา

วางแผนการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

4.3 หลักสูตรและคณะ

จัดทําคูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษา
และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

4.4 อาจารยที่ปรึกษา

ดําเนินการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

4.5 หลักสูตรและคณะ

ประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาดานการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

4.6 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

สรุปและประเมินผลระบบและกลไก
การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21

รหัส LAW-HCU-06
หนา 1 ของ 2

1. วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร
มหาวิท ยาลัยหัวเฉียวเฉลิม พระเกียรติ ในดานการพัฒ นาศัก ยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทั ก ษะการเรี ย นรู ศ ตวรรษที่ 21 สามารถดํ า เนิ น การได อ ย า งถู ก ต อ งครบถ ว น เป น ระบบ
มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ขอบขาย
ใชในการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาในดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ
3. นิยาม
3.1 คณะ หมายถึง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
3.2 อาจารผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึง อาจารยที่รับผิดชอบแตละโครงการในดานการพัฒนา
นักศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21
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4. แผนผังขั้นตอนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21
4.1 คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21

4.2 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21

4.3 อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ

ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ตามแผน

4.4 หลักสูตรและคณะ

สรุปและประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21

4.5 คณะกรรมการกิจการนักศึกษา

สรุปและประเมินผลระบบและกลไก
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21

