
 

แนวปฏิบัติที่ดดีานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะนิติศาสตรประจําปการศึกษา 2558 

 

ดานการรับนักศึกษา 

 

 หลักสูตรและคณะมีระบบและกลไกการรับนักศกึษา (เอกสารหมายเลข 1) และไดมีการดําเนินการ

ตามระบบและกลไก ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการวิชาการประจําคณะกําหนดแผนจํานวนการรบันักศึกษาใหมของหลักสูตร  

(2) คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม วางแผนการรับนักศึกษาใหมของหลักสูตรที่สอดคลองกับ

แผนการรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการจัดทําแนวคําถามสัมภาษณนักศึกษาใหมที่จะเขา

ศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(เอกสารหมายเลข 2) ซึ่งมีการนําไปใชในการสัมภาษณและไดแกไข

ปรับปรุงพัฒนาแนวคําถามแลวโดยมีกลุมแนวคําถามแบงเปน 3 กลุมไดแก คําถามพื้นฐานที่เก่ียวของกับตัว

ผูสมัคร คําถามพื้นฐานเก่ียวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษาและคําถามพื้นฐานวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กฎหมายและการใหเหตุผลนอกจากนั้นหลักสูตรและคณะไดใหอาจารยผูสัมภาษณบันทึกขอมูลจากการ

สัมภาษณ(เอกสารหมายเลข 3)เพื่อนําไปใชในการวางแผนสงเสรมิและพัฒนานักศึกษาดวย 

 (3) สํานักทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัยไดประสานและแจงใหหลักสูตรและคณะจัด

อาจารยของคณะเพื่อสอบสัมภาษณนักศึกษาใหมตามกําหนดการท่ีวางไว โดยหลักสูตรและคณะไดใชแนว

คําถามสัมภาษณท่ีกําหนดไวขางตน และบันทึกขอมูลที่ไดการสัมภาษณ จากนั้นไดสงผลการสัมภาษณใหสํานัก

ทะเบียนและประมวลผลเพื่อดําเนินการใหนักศึกษาใหมลงทะเบียนเรียนตามระบบ 

 (4) หลังจากการสอบสัมภาษณนักศึกษา คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมไดประชุมเพื่อประเมิน

กระบวนการรับนักศึกษาใหมโดยสอบถามอาจารยผูสัมภาษณถึงผลการสัมภาษณตามแนวคําถามที่กําหนดไว 

เพื่อนําไปสูการปรับปรุงตอไป 

 จากการดําเนินการรับนักศึกษาขางตน จะเห็นไดวาหลักสูตรและคณะไดมีระบบและกลไกในการ

ปฏิบัติงานมีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติงานมีการประเมินกระบวนการ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน และผลจากการปรับปรุงอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ทายที่สุด 

แมวาหลักสูตรและคณะจะมีกระบวนการรับนักศึกษาใหมโดยใชระบบการสัมภาษณแตเพียงอยางเดียว แตได

พัฒนาระบบและกลไกสําหรับการเตรียมแนวคําถามสัมภาษณที่มุงสรางความเขาใจและใหไดนักศึกษาที่มี

ความมุงมั่นเหมาะกับการเรียนกฎหมายอยางแทจริง 



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รหัส LAW-HCU-03 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การรับนักศึกษา หนา  1 ของ 2 
 
1. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน เปนระบบ มีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. ขอบขาย   

ใชในการรับนักศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม

พระเกียรติ  

3. นิยาม 

3.1 สทป. หมายถึง สํานักทะเบียนและประมวลผล 

3.2 อาจารย หมายถึง  อาจารยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
                                    
 

 

USER
Typewriter
เอกสารหมายเลข 1



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รหัส LAW-HCU-03 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การรับนักศึกษา หนา  2 ของ 2 
 
 

4. แผนผังขั้นตอนการรับนกัศึกษา 

 

4.1  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  

 

 

4.2  คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม 

 

 

4.3  สทป. 

 

     

4.4  สทป.     

 

            

 

4.5  อาจารย 

                                                                                                  

        

 

4.6  อาจารย 

 

 

4.7  สทป. 

                                                                           

 

4.8 คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม 

สอบสัมภาษณ 
สิ้นสุดการสมัคร 

สงผลสัมภาษณให สทป. 

แจงหลักสูตร และคณะใหจัดอาจารยสอบสัมภาษณ 

ผาน 

ไมผาน 

สงผลสัมภาษณให สทป. 

กําหนดแผนจํานวนการรับนักศึกษาใหม 

และแจง สทป. 

ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาใหมตามแผนและขั้นตอน 

 

วางแผนการรับนักศึกษาใหม 

และจัดทําแนวคําถามสัมภาษณ 

 

สรุปและประเมินผลระบบและกลไกการรับนักศึกษา 

ดําเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนของ สทป. 

 



แนวคําถามสัมภาษณนักศึกษาใหมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

1. คําถามพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับตัวผูสมัคร เชน  

(1) ทําไมจึงสนใจสมัครเขาเรียนคณะนิติศาสตร และในอนาคตทานคิดวาจะประกอบอาชพีอะไร 

(2) ทําไมเลือกเรียนที่มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

(3) ปจจุบนัทานพักอาศัยอยูกับใคร และหากมาเรียนที่นี่ ทานจะเดินทางมาอยางไร ตองอยูหอพักหรือไม 

(4) ครอบครัวประกอบอาชีพอะไร ผูใดเปนผูสงเสียดานการเรียน และมีความจําเปนตองกูยืมกองทุน กยศ.หรือไม 

(5) ทานคิดวาอะไรคือจุดออนหรือจุดแข็งของตัวทาน 

(6) ทานมีความสามารถพิเศษอะไรบาง 

(7) หลังจากสาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีแลว ทานมีแผนตอไปอยางไร 
 

2. คําถามพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา เชน 

 (1) ทานคิดวาการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาตางกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (หรือปวช.) อยางไร  

(2) ทานคิดวาการทีท่านไดศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจะเปนประโยชนตอตัวทาน และสังคมอยางไร 

(3) ทานมีความชอบหรือถนัดรายวิชาใดเปนพิเศษ เพราะเหตุใด 

(4) ทานคิดวาตัวทานมีทักษะทางดานภาษาอังกฤษมากนอยเพยีงใด และทานคิดวาภาษาอังกฤษมีความสาํคัญตอ

ตัวทานหรือไม อยางไร (ผูสัมภาษณอาจใหนักเรียนแนะนาํตัวเปนภาษาอังกฤษ) 

(5) ทานมวีิธีการแสวงหาความรูนอกชั้นเรียนอยางไรบาง 
 

3. คําถามพ้ืนฐานวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการใหเหตุผล เชน 

 (1) ทานเห็นดวยหรือไมกับคําพดูที่วา “หากทุกคนมีคุณธรรมในจิตใจ กฎหมายก็ไมจําเปน” 

 (2) ทานคิดวากฎหมายทาํใหเกิดความยุติธรรมในสังคมไดอยางไร 

 (3) ทานคิดวากฎหมายจะเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาความขัดแยงและสรางความปรองดองในสังคมไดอยางไร 

 (4) ทานคิดวาคุณธรรมที่สาํคัญของนักกฎหมายที่ดีมีอะไรบาง จงยกตัวอยางมา 3 ประการ พรอมเหตุผล 

 (5) หากทานเปนทนายความ แลวมีผูกระทําความผิดมาจางใหทานวาความให ทานจะรับวาความใหเขาหรือไม 

เพราะเหตุใด 

 (6) ทานคิดวากฎหมายเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของทานอยางไรบาง 
 

ผานมติคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม คร้ังที่ 1/2559 

USER
Typewriter
เอกสารหมายเลข 2



คําตอบจากแนวคําถามสัมภาษณนักศึกษาใหม 

ของ ชื่อ..........................................................นามสกุล.................................................................. 

 

ขอ 1. เก่ียวของกับตัวผูสมัคร 

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

ขอ 2. เก่ียวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา 

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
 

ขอ 3. วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย และการใหเหตุผล 

................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

 

USER
Typewriter
เอกสารหมายเลข 3



 

แนวปฏิบัติที่ดดีานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะนิติศาสตรประจําปการศึกษา 2558 

 

ดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 

 หลักสูตรและคณะไดมีระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาใหม

(เอกสารหมายเลข 1) และไดมีการดําเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการวิชาการประจําคณะกําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาโดย

กําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตตองมีความพรอมใน 4 ดาน 

ไดแก ทักษะทางดานภาษาไทย ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะหและเชื่อมโยง และดาน

คุณธรรมจริยธรรม 

 (2) คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมวางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยพิจารณา

ผลการดําเนินการในแตละปการศึกษาซึ่งเห็นวาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เปนโครงการแรกที่นักศึกษา

ใหมและผูปกครองของนักศึกษาใหมจะไดประชุมรวมกับหลักสูตรและคณะ โดยมีอาจารยของหลักสูตรและ

คณะ รุนพ่ี และศิษยเกาเขารวมกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาใหมดวย 

 (3)หลักสูตรและคณะมีการเก็บขอมูลพื้นฐานความรูความสามารถดานการเรียนของนักศึกษา (ผล

คะแนนการทดสอบการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน หรือโอเน็ต) (เอกสารหมายเลข 2)และการจัดการ

ทดสอบทักษะทางดานภาษาไทยทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะหและเช่ือมโยง และ

ดานคุณธรรมจริยธรรม(เอกสารหมายเลข 3)เพื่อจะนําไปสูการเตรียมความพรอมเพิ่มเติมใหแกนักศึกษาผาน

การจัดกิจกรรมโครงการตางๆ เชน โครงการอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการสอนเสริมใหแกนักศึกษา 

เปนตน 

 (4)คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหมไดรวมประชุมเพื่อประเมินกระบวนการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษา โดยพิจารณาขอมูลจากผลการดําเนินการของปการศึกษาที่ผานมา 

 จากการดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาขางตน จะเห็นไดวาหลักสูตรและคณะมีระบบ

และกลไกในการปฏิบัติงาน มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติงานมีการประเมินกระบวนการตลอดจน

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน และผลจากการปรับปรุงอยางชัดเจนเปน

รูปธรรม โดยเฉพาะการเก็บขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา เพื่อนําไปใชการวางแผนการเตรียมความพรอมกอน

เขาศึกษา และการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รหัส LAW-HCU-04 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หนา  1 ของ 2 
 
1. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการปฏิบัติงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน 

เปนระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. ขอบขาย   

ใชในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  

3. นิยาม 

3.1 คณะ หมายถึง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

3.2 หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยหัวเ ฉี ยว 

เฉลิมพระเกียรติ  
                                    
 

 

USER
Typewriter
เอกสารหมายเลข 1



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รหัส LAW-HCU-04 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา หนา  2 ของ 2 
 
 

4. แผนผังขั้นตอนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 

4.1  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  

 

 

4.2  คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม 

 

4.3  หลักสูตรและคณะ 

 

     
 

4.4  หลักสูตรและคณะ   

 

            
 
 

4.5  คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม 

                                                                                                      

 
4.6  คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม 

 

 

                                                                           

 

สํารวจขอมูลพ้ืนฐานความรูความสามารถดานการเรียนของนักศึกษา 

และจัดทดสอบทักษะที่จําเปนตอการเขาศึกษาในคณะและหลักสูตร 

สรุปและประเมินผลระบบและกลไก 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

กําหนดแนวทางการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 

ดําเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

วางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

สรุปผลขอมูลที่สํารวจและขอมูลที่ไดจากการทดสอบ 

เพ่ือวางแผนการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 



การสํารวจผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

คณะนิ ติศาสตร ได ทํ า การสํ า ร วจผลการทดสอบทาง การ ศึกษา ระ ดับชา ติ ข้ันพื้ นฐาน  

(O-NET) ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร ช้ันปที่ 1 รหัสนักศึกษา 59XXXX จํานวน 14 คน และจํานวน 5 วิชา 

โดยมีรายละเอียด ดังตารางตอไปน้ี  
 

วิชา คะแนนตํ่าสุด คะแนนสูงสุด คามัธยฐาน คาเฉลีย่ 
คาเฉลีย่

ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 23.50 70.00 45.00 48.34 49.36 

คณิตศาสตร 12.50 37.50 20.00 22.11 26.59 

วิทยาศาสตร 16.00 42.00 32.00 31.84 33.40 

สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

24.00 51.00 38.00 38.38 39.71 

ภาษาอังกฤษ 10.00 38.00 22.00 22.76 24.98 

คาเฉลีย่รวม   =  32.69 คะแนน 
 

จากตารางขางตน นักศึกษาคณะนิติศาสตร ช้ันปที่ 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  ซึ่งตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 49.36 คะแนน  

วิชาคณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.11 ซึ่งตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 26.59 คะแนน  

วิชาวิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 31.84 ซึ่งตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 33.40 คะแนน  

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 38.38 ซึ่งตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

คือ 39.71 คะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.76 ซึ่งตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คือ 24.98 คะแนน 

ดังน้ันจึงเปนที่นาสังเกตวาคะแนนเฉลี่ยแตละวิชาของนักศึกษาไดคะแนนตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศหมดทุกวิชา ดังน้ันจึงเห็นควรใหคณะดําเนินการหาวิธีชวยพัฒนานักศึกษาในดานการเรียน 

การสอนตอไป 

นอกจากน้ันยังแบงชวงคะแนนที่นักศึกษาไดคะแนนแตละวิชา โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
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ชวงคะแนน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
ภาษาอังกฤษ 

จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ จํานวน 

(คน) 

รอยละ 

1-10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.70 

11-20 0 0.00 7 53.80 1 7.70 0 0.00 5 38.50 

21-30 2 15.40 5 38.50 5 38.50 2 15.40 5 38.50 

31-40 3 23.10 1 7.70 5 38.50 5 38.50 2 15.40 

41-50 2 15.40 0 0.00 2 15.4 5 38.50 0 0.00 

51-60 2 15.40 0 0.00 0 0.00 1 7.70 0 0.00 

61-70 4 30.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

71-80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

81-90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

91-100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ขาดสอบ 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 

รวม 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 
 

จากตารางขางตน สามารถอธิบายผลไดดังตอไปน้ี 

1. วิชาภาษาไทย ชวงคะแนนที่นักศึกษาไดมากที่สุดอยูระหวาง 61-70 คะแนน จํานวน 4 คน  

คิดเปนรอยละ 30.80 

2. วิชาคณิตศาสตร ชวงคะแนนที่นักศึกษาไดมากที่สุดอยูระหวาง 11-20 คะแนน จํานวน 7 คน  

คิดเปนรอยละ 53.80  

3. วิชาวิทยาศาสตร ชวงคะแนนที่นักศึกษาไดมากที่สุดอยูระหวาง 21-30 คะแนน และ 31-40 

คะแนน จํานวนอยางละ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50 

4. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชวงคะแนนที่นักศึกษาไดมากที่สุดอยูระหวาง 31-40 

คะแนน และ 41-50 คะแนน จํานวนอยางละ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50 

5. วิชาภาษาอังกฤษ ชวงคะแนนที่นักศึกษาไดมากที่สุดอยูระหวาง 11-20 คะแนน และ 21-30 

คะแนน จํานวนอยางละ 5 คน คิดเปนรอยละ 38.50 

 



ผลคะแนนการทดสอบเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการทดสอบเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษา รหัส 59XXXX ที่เขาศึกษา

ในภาคการศึกษา 3/2558 โดยแบงการทดสอบออกเปน 4 ดาน ไดแก 1.ทักษะทางดานภาษาไทย 2.ทักษะทางดานภาษาองักฤษ 3.ทักษะการคิดวิเคราะหและเช่ือมโยง 4.ดานคุณธรรม

จริยธรรม ซึง่มีรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปน้ี  

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล 
ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 คะแนนรวม 

เรียงความ(15) ยอความ(10) แผนภาพ(25) ภาษาอังกฤษ(25) (เต็ม75) 

1 590069 - 120 นายนิธิศ จันทรเศธร 11 7 20 6 44 

2 590200 - 120 นายณัฐพงษ ฉลาดธัญญกจิ 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 พูลสวัสด์ิ 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 

คะแนนเฉลี่ย 11.29 7.43 20.14 9.23 47.43 
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จากตารางขางตนสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ขอสอบเรียงความ นักศึกษามีความรูความเขาใจขอสอบเรียงความสวนใหญสามารถลําดับความคิดหรือเขียนและอานเขาใจได แตนักศึกษาบางคนที่ไดคะแนนระหวาง 7-9 

คะแนน เปนเพราะนักศึกษาสวนน้ียังไมสามารถเรียบเรียงและถายทอดลําดับเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงเหตุที่เกิดข้ึนกอนแลวผลที่เกิดข้ึนในภายหลังได 

2. ขอสอบยอความ นักศึกษาทําคะแนนไดดีสามารถจับใจความได แตทักษะในการเขียนใหสั้นกระชับ และตรงประเด็น แตยังมีการนําเสนอออกมาไดไมถูกตองตามหลักเกณฑ

การเขียนยอความ 

3. ขอสอบแผนภาพ นักศึกษาทําคะแนนไดดี รูจักสังเกต รูจักจับใจความสําคัญได แตยังตองพัฒนาระบบความคิด 

4. ขอสอบภาษาอังกฤษ นักศึกษาสวนใหญไดคะแนนนอย เน่ืองจากนักศึกษาไมสามารถเขียนตอบขอสอบเปนประโยคได เขียนไดเปนคํา ๆ ไวยากรณไมถูกตอง มีเพียงสวน

นอยที่สามารถสื่อสารโดยการเขียนได 

 



 

แนวปฏิบัติที่ดดีานการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

คณะนิติศาสตรประจําปการศึกษา 2558 

 

ดานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

 

 หลักสูตรและคณะไดมีระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา(เอกสารหมายเลข 1) และ

ไดมีการดําเนินการตามกลไก ดังนี้ 

 (1) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศกึษาระดับปริญญาตร ี 

  (1.1) คณะกรรมการวิชาการประจําคณะไดกําหนดแนวทางและขอความรวมมืออาจารยที่

ปรึกษาทุกทานในการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลประเมินและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการกิจการนักศึกษาในแตละปการศกึษา 

  (1.2) คณะกรรมการกิจการนักศกึษาไดวางแผนงานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศึกษาท่ีสอดคลองกับแนวทางของคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ โดยหลักสูตรและคณะมีการจัดทํา

คูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษา มีระบบการเก็บขอมูลนักศึกษามีคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาทุก

รหัสเปนประจําทุกป มีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม มีระบบนัดพบอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยประจําวิชาและ

มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกันเก่ียวกับบทบาทอาจารยที่ปรึกษา  

  (1.3) หลักสูตรและคณะไดจัดใหมีการประเมินการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก

นักศกึษา และเสนอผลตอคณะกรรมการกิจการนักศึกษาเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงตอไป 

 (2) การพัฒนาศักยภาพนกัศกึษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่21 

  (2.1) คณะกรรมการวิชาการประจําคณะไดกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21ท่ีใหความสําคัญกับทักษะดานตางๆ ทั้งทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม (การคิดสรางสรรค การแกไขปญหา การสื่อสาร-รวมงานกับผูอ่ืน) ทักษะชีวิตและการทํางาน  

(การปรับตัวทักษะสังคม การเรียนรูขามวัฒนธรรม)และทักษะดานสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู 

ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ โดยยึดแนวทางแผนปฏิบัติ

การประจําปของคณะในดานการพัฒนานักศึกษา และแผนกิจกรรมประจําปของนักศึกษาที่จัดทําโดย

คณะกรรมการนักศึกษาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 



 

  (2.2) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดวางแผนงานดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 โดยยึดตามแนวทางที่คณะกรรมการวิชาการประจําคณะไดวาง

ไวขางตน ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปอยางครบถวนทุกกิจกรรมโครงการตองระบุวาสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ไดแก ดานคุณธรรมจริยธรรม (โครงการคุณธรรมนําชีวิต,

โครงการเรียนรูอยูอยางพอเพียง) ดานความรู (โครงการอบรมรางสัญญาพื้นฐาน,โครงการศึกษาดูงาน) 

ดานทักษะทางปญญา (โครงการแสดงศาลจําลอง,โครงการเขารวมแขงขันทางวิชาการดานกฎหมาย) ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (โครงการอบรมมารยาทไทย,โครงการปจฉิมนิเทศ) 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการอบรมเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษ,โครงการอบรมการใชภาษาและวัฒนธรรมจีน,กิจกรรมการอบรมหัวขอ “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

เพื่อการใชงานทางกฎหมาย” ในการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ฝกประสบการณวิชาชีพทางกฎหมาย) ดานทักษะ

การปฏิบัติทางวิชาชีพ (โครงการแสดงศาลจําลอง,โครงการอบรมรางสัญญาพื้นฐาน) 

  (2.3) กิจกรรมโครงการขางตนไดดําเนินการตามวงจรการดําเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา กลาวคือ นอกจากจะมีการวางแผนและการดําเนินการแลว ภายหลังการจัดกิจกรรม

โครงการ ตองมีการสรุป และประเมินผลทั้งในรูปแบบของการใหนักศึกษาทําแบบประเมินผลการเขารวม

กิจกรรมโครงการหรือจากการสังเกตและประเมินผลของอาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรมโครงการนํามาซึ่งปญหา

และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อนําไปพัฒนาการจัดโครงการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาครั้งตอไป ในการสรุปแผน 12 เดือน และเพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเปนไป

อยางเต็มที่ 

(2.4) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาไดพิจารณาจัดสรรทุนของมหาวิทยาลัยใหแกนักศึกษาท่ี

มีการเรียนดีและมีความตองการจําเปนตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเปนการชวยเหลือ

นักศกึษาที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด 

  (2.5) คณะกรรมการกิจการนักศึกษาประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ซึ่งจากการดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 ขางตน พบวาหลักสูตรและคณะมีระบบและกลไกในการปฏิบัติงาน 

มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติงานมีการประเมินกระบวนการตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการโดยพิจารณาจากผลการประเมิน และผลจากการปรับปรงุอยางชัดเจนเปนรูปธรรมโดยเฉพาะการ

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะชีวิตและการทํางาน ซึ่งหลักสูตรและคณะมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด กลาวคือ มีการจัดโครงการฝกงานภาคฤดูรอนอยางตอเนื่อง โดยมีการ

จัดการความรูโครงการดังกลาวติดตอกัน 2 ปการศึกษา จนไดพัฒนามาสูการกําหนดเปนรายวิชา LA3313 

การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเปนรายวิชาบังคับ เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดมีทักษะในการปรับตัว 

 



และทักษะทางสังคมในการทํางานรวมกับผูอื่นในหนวยงานตางๆ การจัดโครงการการแสดงศาลจําลอง  

ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเชนกัน โดยนักศึกษาเปนผูดําเนินการหลัก มีอาจารยเปนที่ปรึกษา และได

เผยแพรใหผูท่ีสนใจภายในมหาวิทยาลัยรับชม ตลอดจนเผยแพรในวงกวางผานชองทางสื่อออนไลนในยูทูป  

        นอกจากนั้น หลักสูตรและคณะตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูขามวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดจาก

ในชวงหลายปที่ผานมา ไดนํานักศึกษาไปศึกษาดูงานและเรียนรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและดานวิชาการใน

ตางประเทศ ไดแก สาธารณรัฐสิงคโปร (2 ครั้ง) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนมีความ

รวมมือกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่ไดมาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกัน ตลอดจนหลักสูตรและคณะไดจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางดานภาษาและวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา 

ทั้งการอบรมวัฒนธรรมประชาคมอาเซียน การอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งถือเปนเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และบรรยากาศการจัดกิจกรรมตางๆ ดานจีน 

ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและซึมซับวัฒนธรรมจีนไปโดยปรยิาย 

รูปภาพกิจกรรมโครงการตาง ๆ ของคณะนิติศาสตร 

     
        โครงการคุณธรรมนําชีวิต                โครงการเรียนรูอยูอยางพอเพียง          โครงการอบรมรางสัญญาพ้ืนฐาน  

    
             โครงการศึกษาดูงาน                      โครงการแสดงศาลจําลอง      โครงการเขารวมแขงขัน 

           ทางวิชาการดานกฎหมาย 

     
โครงการอบรมมารยาทไทย   โครงการปจฉิมนิเทศ                   โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ   

กฎหมาย รายวิชา LA 3313     

 



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รหัส LAW-HCU-05 

ข้ันตอนการปฏบัิติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

หนา  1 ของ 2 

 
1. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการปฏิบัติงานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา

สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน เปนระบบ มีประสิทธิภาพ และสอดคลองตรงตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2. ขอบขาย   

ใชในการสงเสริมและพฒันานักศึกษาในดานการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาของ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

3. นิยาม 

3.1 คณะ หมายถึง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 

3.2 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

พระเกียรติ  

3.3 อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง  อาจารยที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษาของนักศึกษา 
                                    
 

 

USER
Typewriter
เอกสารหมายเลข 1



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รหัส LAW-HCU-05 

ข้ันตอนการปฏบัิติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ดานการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

หนา  2 ของ 2 

 
 

4. แผนผังขั้นตอนการสงเสรมิและพัฒนานักศึกษาดานการใหคําปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

 

4.1  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  

 

 

4.2  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

 

4.3  หลักสูตรและคณะ 

 

     
 

4.4  อาจารยที่ปรึกษา 

 

            

4.5  หลักสูตรและคณะ 

 

                                       

                                                                

4.6  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

 

 

                                                                           

 

ดําเนินการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

สรุปและประเมินผลระบบและกลไก 

การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

กําหนดแนวทางการใหคําปรึกษาวิชาการ 

และแนะแนวแกนักศึกษา 

จัดทําคูมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

และแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

วางแผนการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

ประเมินผลอาจารยที่ปรึกษาดานการใหคําปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  



คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รหัส LAW-HCU-06 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21 

หนา  1 ของ 2 

 
1. วัตถุประสงค  

เพื่อใหการปฏิบัติงานการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน เปนระบบ  

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 รหัส LAW-HCU-06 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21 

หนา  2 ของ 2 

 
 

4. แผนผังขั้นตอนการสงเสรมิและพัฒนานักศึกษาดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

 

4.1  คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  

 

 
 

4.2  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

 

 

4.3  อาจารยผูรับผิดชอบโครงการ 

 

     

 

4.4  หลักสูตรและคณะ 

 

            

 

4.5  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

 

                                       

                                                                

 

 

                                                                           

 

สรุปและประเมินผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที ่21 

สรุปและประเมินผลระบบและกลไก 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรู

ศตวรรษที ่21 

กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 

ดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ตามแผน 

วางแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 




