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คณะนิติศาสตร์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ประชุมเพื่อพิจารณาเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ทปอ/ 
มหาวิทยาลัย/ หลักสูตร

 เกณฑ์การรับนิสิตในระดับหลักสูตร มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนให้สอดคล้องกับ 
ELOs โดยการเพิ่มการท าข้อสอบข้อเขียนนอกเหนือจากการสัมภาษณ์

 ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่ โดยค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
โดยใช้สถิติของนิสิตในปัจจุบันและศิษย์เก่ามาเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดเป้าหมาย
และรูปแบบในการประชาสัมพันธ์
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 ในการปรับปรุงเกณฑ์การรับนิสิต หลักสูตรต้องการคัดเลือกนิสิตท่ีมี
ความสามารถในการบรรลุ ELOs ในด้านคุณธรรม (ซึ่งเป็นข้อส าคัญที่นิสิตใน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตควรยึดถือในฐานะนักกฎหมาย) 

 และต้องการคัดเลือกนิสิตที่มีทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนัก
กฎหมาย 
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 ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตใหม่ โดยท าข้อมูลให้ทันสมัยทุกปีการศึกษา

 Facebook Line เว็ปไซด์คณะ และมีการจัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ 

 Road Show ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 Line กลุ่มผู้ท่ีสนใจศึกษาในหลักสูตร

 ชี้แจงเกณฑ์การรับนิสิตใหม่แก่กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์

 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ และเพ่ิมการสอบข้อเขียน ในการคัดเลือกนิสิตใหม่ 
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 หลักสูตรทบทวนการรับนิสิตใหม่ เห็นว่าเพ่ือให้ได้นิสิตคุณสมบัติเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

 ควรเพิ่มเติมวิธีการรับสมัครนิสิตใหม่เปิดการรับสอบตรง  และก าหนดโควต้า
นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีจากโรงเรียนเป้าหมาย 

 หลักสูตรมีการทบทวนการประชาสัมพันธ์

 Road Show โดยคณะ มีการก าหนด รร.กลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือกับ
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยค านึงถึงสถิติการรับนิสิตและจ านวนผู้สนใจท้ังใน
อดีตและปัจจุบัน
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 ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะนิติศาสตร์ ได้ก าหนดให้มีการทบทวนเกณฑ์การ
รับนิสิตเป็นระยะ 

 มีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์

 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการประชาสัมพันธ์

 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการท าหน้าท่ีการประชาสัมพันธ์ โดย
ค านึงถึงศักยภาพและจ านวนท่ีมีความเหมาะสมกับงาน

 น าไปสู่การปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงข้อตกลงก่อนการปฏิบัติงาน และเสนอผู้บริหารเพื่อ
ปรับแผนพัฒนาบุคลากร



The methods and criteria for the 

selection of students are determined 

and evaluated
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วิธีการและเกณฑ์การรับนิสิตมีการก าหนดและประเมินผล
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คณะนิติศาสตร์และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ประชุมเพ่ือพิจารณาวิธีการและเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ทปอ/ มหาวิทยาลัย

 ประชุมเพ่ือทบทวนวิธีการและเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ ในแต่ละรอบให้มีความเหมาะสม  พบว่าเกรด
เฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนิสิตแรกเข้า (ปีการศึกษา 2561 ) บางส่วนมีผลการเรียน
อยู่ในระดับต่ า ซึ่งส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน 

 ในปี 2562 จึงก าหนดเกณฑ์ผลการเรียนให้สูงกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือเน้นทักษะด้าน
ความรู้และปัญญาของผู้เรียน 

 และมีการก าหนดข้อค าถามกลางในการสัมภาษณ์ ที่เน้นการวัดมุมมองของการเป็นนักกฎหมาย      
(ที่สอดคล้องกับ ELOs ด้านคุณธรรม)
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 ด าเนินการคัดเลือกนิสิตตามรอบ TCAS ท่ีก าหนด

 ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้ข้อค าถามกลางเป็นค าถามเพื่อวัดมุมมองการเป็นนัก
กฎหมาย “คดีขโมยซาลาเปา”
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 ระหว่างด าเนินการรับนิสิตใหม่ หลักสูตรมีการทบทวนเกณฑ์การรับนิสิตใหม่ 

 หลักสูตรมีการปรับปรุง โดยก าหนดหลักเกณฑ์และข้อค าถามเพื่อประเมินคุณลักษณะ 
(ELOs) ด้านทักษะการเขียน ซึ่งเป็นทักษะปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานของผู้เรียนและผู้
ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 

 โดยให้ผู้สมัครตอบข้อค าถาม (ตอบแบบอัตนัย) ก่อนเข้าสัมภาษณ์ และให้อาจารย์ผู้
สัมภาษณ์พิจารณาค าตอบร่วมด้วยในการประเมินการรับเข้า
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 มีการประชุมกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินผลการรับนิสิต

 น าเสนอสรุปผลการรับนิสิตให้แก่คณะ

 กรณีมีผู้สมัครเรียนวิทยาเขตสงขลาเป็นจ านวนมากกว่าที่รับได้ หลักสูตรมีการสร้าง
แบบแสดงความจ านงเพื่อให้เข้าเรียนในภาคสมทบหรือวิทยาเขตพัทลุงแทน

 มีการติดตามสมรรถนะของผู้เรียนท่ีเข้ามาเป็นนิสิตใหม่ โดยประสานงานกับอาจารย์
ผู้สอนในชั้นปีท่ี 1 



There is an adequate monitoring system

for student progress, 

academic performance, and workload
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ระบบติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
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 หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท าระบบการติดตาม
ความก้าวหน้าของนิสิต ตลอดจนสมรรถนะของนสิิต และภาระงานของนิสิต  
ร่วมกับอาจารย์ประจ าคณะก่อนเปิดภาคการศกึษา

 โดยเน้นไปที่การรักษาอัตราคงอยู่ของนิสิต ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของคณะ 
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นโยบายการรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิต 

นิสิตทีผ่ลการเรียนต่ ากว่า 2.00 นิสิตทีผ่ลการเรียน 2.00 ขึ้นไป 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 

(คู่มือการให้ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) 

วิเคราะห์หาสาเหตุ โดยใช้แบบสอบถาม 

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนกฎหมาย เช่น 

โครงการ  กการเขียนตอบปัญหาข้อกฎหมาย 

การสนับสนุนผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  การพัฒนาทักษะป ิบัติ

ด้านก หมาย  การส่งเสริมแข่งขันของผู้เรียน จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้  ทุนการศ กษา  ล  

 

ประเมินการจัดกิจกรรมต่าง  

ติดตามผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 

ปรับปรุงกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
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 ระบบการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน

 1. การให้ค าปร กษารายบุคคล  มีช่องทางที่หลากหลาย เช่น การเข้าพบใน
ช่วงเวลาที่อาจารย์ก าหนด และมีช่องทางการติดต่อผ่านไลน์ หรือ
Facebook ส่วนตัวของอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิต

 2. การให้ค าปร กษารายกลุ่ม ตามชั้นปี ด าเนินการจัดโครงการอาจารยท์ี่
ปรึกษาพบนิสิตเป็นรายกลุ่มแยกตามชั้นปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
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 การติดตามสมรรถนะของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ า

 โดยจะคัดแยกกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีผลการศึกษามากกว่า 
2.00 และกลุ่มที่มีผลการศึกษาต่ ากว่า 2.00

 และส่งข้อมูลผลการเรียนของนิสติส่งไปใหอ้าจารย์ผู้สอนเพื่อด าเนินการ
ติดตามสมรรถนะทางวชิาการของนิสติในรายวิชาของตนเป็นกรณีพิเศษ 
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 การติดตามสมรรถนะของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนต่ า (ต่อ)

 มีคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา 
และจัดโครงการ  กการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย

 มีการประสานความร่วมมือกับอาจารย์ผูส้อนประจ าวิชา

 เพื่อติดตามอย่างใกล้ชิดในรูปแบบต่าง  เช่น เรียกมานั่งหน้าห้องเพื่อให้มี
ส่วนร่วม   กท าข้อสอบทุกสัปดาห์ เป็นต้น    
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 การติดตาม Workload ของนิสิต

 มีการก าหนดแผนการเรียนโดยค านึงถึงระดับการเรียนรู้ของนิสิต

 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาม
ระดับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามชั้นปี

 โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอนแต่ละชั้นปีเพื่อกระจายภาระงานของนิสิต 
ไม่ให้หนักเกินไป และให้สอดคล้องกับ ELOs ของชั้นปี
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 หลักสูตรมีการติดตาม และประเมินผลการติดตามความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน โดยการประชุมร่วมกับคณาจารยป์ระจ าคณะ 
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 ในการแก้ปัญหาเรื่องสมรรถนะของผู้เรยีนนั้น นอกจากระบบการ
ติดตาม ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือการเพิ่มทักษะให้กับผู้เรียนแล้ว

 หลักสูตรเห็นว่า รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย ์
อาจมีผลต่อสมรรถนะของผูเ้รียนเช่นกัน จึงมีการเสนอให้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยเน้นการมีส่วนรว่ม
ของผู้เรียนมากข้ึน 
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 ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาบุคลากรของคณะนิติศาสตร์โดยมุ่งเน้นการ
อบรมให้อาจารย์ที่ปรึกษามีความสามารถในการให้ค าปรึกษา

 ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานด้านพัฒนานิสิตให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
การเรียนของนิสิต เช่น เพิ่มระบบการดูแลนิสิตที่มีผลการเรยีนต่ ากว่า 
2.00 เพื่อดูแลนิสิตเป็นกรณีพิเศษ



Academic advice, co-curricular activities, student 

competition, and other student support services are 

available to improve learning and employability
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การให้ค าปร กษาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
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 หลักสูตรได้มีการประชุมและออกแบบระบบการให้ค าปรึกษา กิจกรรมเสริม
หลักสูตร การแข่งขันของผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนต่าง 

 เพื่อวางแผนเตรียมกิจกรรมตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องเพือ่น าไปปฏิบัติให้
เกิดผลส าเร็จ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเตรยีมความพรอ้มผู้เรียนสูก่าร
ประกอบวิชาชีพ
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 ระบบการให้ค าปร กษาทางวิชาการ (อาจารย์ทุกคนเป็นที่ปรึกษาทาง
วิชาการ)

 1. การให้ค าปร กษารายบุคคล  มีช่องทางที่หลากหลาย เช่น การเข้าพบใน
ช่วงเวลาที่อาจารย์ก าหนด และมีช่องทางการติดต่อผ่านไลน์ หรือ Facebook 
ส่วนตัวของอาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิต

 2. การให้ค าปร กษารายกลุ่ม ตามชั้นปี ด าเนินการจัดโครงการอาจารยท์ี่
ปรึกษาพบนิสิตเป็นรายกลุ่มแยกตามชั้นปี อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
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 กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 เพื่อให้นิสิตสามารถพฒันาตนเองได้ตามคณุลักษณะของบัณฑิตอนัพึงประสงค์

 1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

 2. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ

 3. โครงการ Law Achievement 

 4. โครงการปัจฉิมนิเทศ
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 5. โครงการพัฒนาทักษะป ิบัติด้านก หมาย 

1) กิจกรรมการฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย เพื่อ  กทักษะด้านการเขยีน (ชั้นปีที่ 1)

2) โครงการสืบค้นข้อมูล การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม (ชั้นปีที่ 2, 4) 

3) โครงการทักษิณถิน่ยุตธิรรมฯ รอบรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อ  กทักษะด้านการลงพ้ืนที่ เก็บ
ข้อมูลชุมชน และน าเสนอผลงาน (ชั้นปีที่ 2) 

4) โครงการศ กษาดงูานในกระบวนการยุตธิรรม (ชั้นปีที่ 3) 

5) โครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพดา้นกฎหมาย –   กการร่างค าฟ้อง ค าร้องต่าง 

(ชั้นปีที่ 3) 
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 การส่งเสริมการแข่งขัน

 มีการรวบรวมกิจกรรมการแข่งขันภายนอก ที่จัดเป็นประจ าทุกปี

 ด าเนินการสอบแข่งขันภายในเพือ่คัดเลอืกตัวแทนไปแข่งขันภายนอก

 มีการจัดทีมอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น  
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 การส่งเสริมด้านอื่นๆ

 คณะมีการจัดสรรทุนให้แก่ผู้เรียน 2 ลักษณะ ได้แก่

1. การให้ทุนการศ กษาเป็นเงิน จากผู้ปกครองนิสิตและศิษย์เก่า รวมถึง
ทุนการศึกษาที่ได้รับผ่านมาจากมหาวิทยาลยั

2. การให้ทุนการศ กษาเป็นหนังสือ จากการสนับสนุนจากส านักพิมพ์วิญญชูน
แก่นิสิตที่มีฐานะยากจน โดยการเปิดโอกาสให้แก่นิสิตทุกช้ันปีสมัครขอรับทุน 
และด าเนินการสอบคัดเลือกทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
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 หลักสูตรมีการทบทวนระบบการให้ค าปรึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
แข่งขันของผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนต่าง 

 พบว่ามีนิสิตบางส่วนที่ไมเ่ข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาตามที่ก าหนด โดยเฉพาะ
นิสิตที่ผลการเรียนต่ า 

 ส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ยังขาดการ  กทักษะบางประการให้ผู้เรียน จึงต้อง
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป
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 ในการพัฒนาการเรียนรูข้องผู้เรียน

 หลักสูตรมีการก าหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน 
โดยได้รับความร่วมมอืจากอาจารย์ผูส้อนในแต่ละชั้นปี

 ในการส่งเสริมการมีงานท าของผูเ้รียนหลังส าเร็จการศึกษา

 หลักสูตรมีการน า feedback ของผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่ามา
เป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
รวมทั้งน าไปปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนด้วย



The physical, social and psychological environment 

is conducive for education and research 

as well as personal well-being
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่ส่งเสริมการเรียน 



ADD A FOOTER 35

 หลักสูตรได้มีการประชุมและวางแผนการจัดสภาพแวดล้อมของผูเ้รียนในด้าน
ต่าง ให้เหมาะสม 

 โดยน าผลจากการประเมินของผูเ้รียนและผู้สอนในปีการศกึษาที่ผ่านมามา
ปรับปรุง
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 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

 หลักสูตรมีการส ารวจความพร้อมของห้องเรียน โดยประสานกับมหาวิทยาลยั 
(อาคารเรียนรวม) และมีเจ้าหน้าที่ประสานงานระดับคณะเมือ่พบปัญหาเรื่อง
ห้องเรียน

 หลักสูตรมีการส ารวจหนังสือ ต ารา วารสาร ห้องสมุด และมีการประสาน
ส านักหอสมุดเพื่อสั่งซื้อหนังสอืหนังสือให้ที่มีความทันสมัย
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 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ)

 หลักสูตรมีการอ านวยความสะดวกในการสั่งหนังสอืให้นิสิต โดยประสานตรง
กับส านักพิมพ์เพื่อให้ได้หนังสือราคาถูก ทันสมัย และตรงกับความต้องการ

 หลักสูตรมีการจัดห้องอ่านหนังสือและค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติมที่อาคารคณะ
นิติศาสตร์ ชั้น 2 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สง่เสรมิการเรยีนและท าวิจัย
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สภาพสังคมและสภาพจิตใจ
 หลักสูตรได้มีการประสานกับ ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป โดยมีการจัดโครงการอาจารย์ท่ีปรึกษาพบนิสิตซึ่งมีการ
ด าเนินการอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งคร้ัง 

 รวมถึงมีศูนย์เพื่อนใจวัยใสท่ีด าเนินงานโดยส่วนกลางเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสิตที่
ประสบปัญหาด้านจิตใจ
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ด้านสุขภาพอนามัยที่ดี
 หลักสูตรร่วมกับคณะนิติศาสตร์สนับสนุนให้นิสิตจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยที่ดี เช่น 
 การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างช้ันปี 
 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณาจารย์และนิสิต เป็นต้น
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 หลักสูตรมีการทบทวนสภาพแวดล้อมด้านต่าง  

 พบว่ามีนิสิตต้องการห้องอ่านหนังสอืและห้องเรยีนรู้เพิม่เติม จึงได้แจ้งไปยัง
คณะ แต่ติดปัญหาเรื่องอาคารสถานที่ทีม่ีจ ากัด
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 หลักสูตรต้องน าผลการประเมินของผู้เรียนมาใช้ในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมอยูเ่สมอ

 หลักสูตรได้ด าเนินการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนด้านพสัดุ
ครุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของนิสิตและ
อาจารย์
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THANK YOU 43


