กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
มีการวางแผนการจัดเครื่องมือการประเมินผล โดยเริ่มจากการกากับควบคุมและตรวจสอบ มคอ.5 ให้
สอดคล้องกับ มคอ.2และมคอ.3 รวมทั้งการแก้ปัญหาข้อสอบที่นาไปสอบของส่วนกลาง
มีการประเมินผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยผู้เรียนนาผลที่ได้จาก มคอ.5 และผลจากการประเมินผู้สอน
นามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนารายวิชา มีการนาผลจากการประเมินวัตถุประสงค์ แต่ละ
ปีการศึกษามาทาตารางเปรียบเทียบ และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือ แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมีประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่าน และกรรมการจากภายในหลักสูตรอีก
5 ท่าน กาหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา กาหนดปฏิทินการดาเนินงานทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรส่งรายชื่อรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 2559
ก าหนดรายวิ ช าที่ จ ะทวนสอบในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา แจ้ ง รายชื่ อ รายวิ ช าที่ จ ะทวนสอบไปยั ง หลั ก สู ต ร
ดาเนินการทวนสอบ และรายงานผลการทวนสอบไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จากการประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีการประเมินผลผู้เรียนตามกรอบ
การเรียนรู้ 5 ด้าน แต่โดยส่วนมากจะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในมิติของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของรายวิชาที่มีผล
การเรียนผิดปกติ การทวนสอบข้อสอบ การทวนสอบผู้ใช้บัณฑิตและการทวนสอบด้านความรู้ แต่ในด้านอื่นๆ
ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ชัดเจน
ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จึงได้มีการเลือกรายวิชาที่เปิดในภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 10 รายวิชา (จากทั้งหมด 37 รายวิชา) คิดเป็นร้อยละ 27 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 โดยแบ่งเป็นภาคการศึกษาละ 5 วิชาดังนี้
ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

LW1201
LW1202
LW2207
LW3223
LW4230

ชื่อวิชา

กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป
กฎหมายมหาชน
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายภาษีอากร

๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะ
ทาง
ปัญญา

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

๔

                  



                  



                  
                  
                  





ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู้

๓. ทักษะ
ทาง

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ

๕. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

ปัญญา

LW1203 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบ
กฎหมาย
LW2205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LW2210 กฎหมายอาญา:ภาคความผิด
LW4228 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

LW4348 ว่าความและศาลจาลอง

รับผิดชอบ

สารสนเทศ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓

๔

                  



                  



                  
                  
                  



วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

(1) สามารถดาเนินชีวิตประจาวันและประกอบวิชาชีพบนพื้นฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของนักกฎหมาย


มีการให้นิสิตทาคาถามก่อนเรียนหน่วยการเรียนละ 30 ข้อ ทุกรายวิชา โดยจัดกลุ่มคาถามให้ครอบคลุม การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคาถามที่เกี่ยวกับ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของนักกฎหมาย เช่น ในกฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไปก็จะให้นิสิตตอบคาถามเกี่ยวกับการใช้
กฎหมายกับความไม่เป็นธรรมในสังคม กฎหมายมหาชนเป็นคาถามเกี่ยวกับหลักนิติรัฐ กฎหมายลักษณะหนี้เป็น
คาถามเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าหนี้ และลูกหนี้ กฎหมายลักษณะพยานเป็นคาถามเกี่ยวกับ ความซื่อสัตว์สุจริต
ของพยานและการสาบานตน กฎหมายภาษีอากรเป็นคาถามให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการหลีกเลี่ยง
ภาษี เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสอนให้นิสิตทาแบบทดสอบหลังเรียน พบว่ามีคะแนนในการตอบคาถามเกี่ยวกับ
ความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักกฎหมายมากขึ้น ชัดเจนขึ้น และเห็นภาพมากขึ้น ทุก
รายวิชา
 (3) มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัยตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพ และสังคม
วิ ธี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ดู จ ากพฤติ ก รรมการเข้ า ชั้ น เรี ย น และการส่ ง งาน พบว่ า ในรายวิ ช าที่ มี
กาหนดเวลาเรียนคาบแรกขอภาคเช้า จะมีนิสิตมาเข้าเรียนสายกว่าช่วงเวลาอื่นเนื่องจาก นิสิตส่วนมากอยู่หอ
พังจึงมีกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนร่วมหอทาให้เข้านอนดึก และตื่นสายทาให้มาเข้าเรียนสาย หรือไม่มาเข้าเรียน
อาจารย์ผู้สอนมีกระบวนการแก้ไขโดย เรียกพบนิสิตเพื่อตักเตือน และซักถามเหตุผลของการมาสายหรือขาด
เรียน 2 ครั้ง เพื่อให้โอกาสนิสิตได้มีการปรับปรุงพฤติกรรม และหากมาสายหรือขาดเรียนเป็นครั้งที่ 3 จะมีการ
ตัดคะแนนการเข้าเรียน และหากเข้าเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ ในส่วนของการส่ง
รายงานที่เกินกาหนด ก็จะมีการหักคะแนนตามส่วนของเวลาที่ล่าช้า จากนั้นส่งผลการประเมินไปยังหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อช่วยติดตาม และไก้ไขพฤติกรรมนิสิตเป็นลาดับต่อไป
ผลการดาเนินงานพบว่า นิสิตมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนที่ตรงเวลามากขึ้น และมาเรียนครบร้อยละ 80
ทุกคนทุกรายวิชา อีกทั้งยังมีการส่งรายงานทันตามกาหนดเวลาทุกคนทุกรายวิชาด้วย
2. ด้านความรู้
 (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
 (2) สามารถวิเ คราะห์ปั ญ หารวมทั้ งประยุ กต์ ความรู้ทั ก ษะและการใช้ เ ครื่ องมือที่เ หมาะสมกั บการ
แก้ไขปัญหา




วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิต และข้อสอบ โดยมีคณะกรรมการกากับ

มาตรฐานวิชาการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประชุมพิจารณาข้อสอบ และผลสอบของนิสิตทุ กรายวิชา
การออกแบบข้อสอบจะเป็นลักษณะปรนัยเพื่อให้นิสิตได้ ใช้ความรู้ที่เรียนมาตอบคาถามเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษาของแต่ละรายวิชา และการให้คะแนนก็พิจารณาจากวิเคราะห์ปัญหารวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา โดยดูว่านิสิตสามารถนามาตราต่างๆ
มาปรับใช้กับประเด็นปัญหาที่เป็นคาถามได้อย่างถูกต้องหรือไม่ มีการวิเคราะห์วินิจฉัยข้อสอบได้ อย่างตรง
ประเด็นหรือไม่
ผลการดาเนินงานพบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 1 ถึงแม้นิสิตจะเข้าใจแต่ยังเขียนตอบข้อสอบ
ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงได้นาเสนอต่อหลักสูตรเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเกี่ยวกับการ
เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย และเทคนิคการจามาตราขึ้น หลังจากจัดกิจกรรมอบรมแล้ว ในภาคการศึกษาที่ 2
นิสิตมีการเขียนตอบข้อสอบที่ดีขึ้น
3. ด้านทักษะทางปัญญา
 (2) สามารถสื บค้น รวบรวมศึ กษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญ หาเพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือ ในทุกรายวิชาจะมีการตั้งคาถามแล้ว สุ่มตอบ การประเมิน อาจารย์
ผู้ ส อนจะตั้งคาถาม แล้ ว ให้ นิ สิ ต ตอบคาถามเพื่อ วัดผลจากคาตอบของนิสิ ตเพื่อประเมินว่ า นิสิ ต สามารถ
วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขหรือตอบคาถามอย่างสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงใด โดย
อาจารย์ จะมีแบบในการบัน ทึกข้อมูลของการตอบคาถามของนิสิตทุกคน จากนั้นส่ งผลการประเมินให้กับ
หลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านปัญญาได้แก่ โครงการต่างๆ ทางด้านการ
บริการวิชาการที่ทางคณะได้จัดขึ้น
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
 (1) มีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้ างสรรค์ระหว่างบุคคลกับ กลุ่มคน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับผู้ร่วมงานในองค์กรและ
บุคคลทั่วไปในสังคม
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี

วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือ ให้นิสิตจัดกลุ่มเพื่อร่วมกันทารายงาน หรือทางานส่งในชั้นเรียนเพื่อให้
นิสิตมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมห้อง และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้ จากการ
ประเมินพบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ในนิสิตชั้นปีที่ 1 มีนิสิตบางกลคนยังไม่สามารถที่จะปรับตัวทางานร่วมกัน
กับเพื่อนร่วมกลุ่มได้ เนื่องจากเพิ่งพบกันยังไม่มีความสนิทสนมกันจึงยังทาให้เคอะเขินต่อการพูดคุย จากนั้น
ส่งผลการประเมินไปยังหลักสูตร เพื่อจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อให้นิสิตได้มีกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น ในภาค
การศึกษาที่ 2 พบว่า การจัดกลุ่มทารายงาน หรือทางานส่งในชั้นเรียนนิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและมีการแบ่ง
งานกันทาทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
ในรายวิชาของนิสิ ตชั้นปี ที่ 2 พบว่า เมื่อมีการแบ่งกลุ่มทารายงาน นิสิตจะเกาะกลุ่มเดิม ในภาค
การศึกษาที่ 2 จึงให้นิสิตสลับกลุ่มไปมา เพื่อให้นิสิตมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มคนทุกกลุ่ม
ในรายวิชาของนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 มีการแบ่งกลุ่มทารายงานที่มีหัวข้อที่นิสิตต้องไปเก็บข้อมูลกับ
บุคคลภายนอกเพื่อฝึกความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปในสังคม โดยให้นิสิตเข้าร่วม

กิจกรรมบริการวิชาการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย ซึ่งนิสิตจะได้ฝึก
ทักษะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้ จากนั้นให้
นิสิตนาผลของการให้คาปรึกษากฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวของกับรายวิชาต่า งๆ มาเป็นส่วนประกอบในการจัดทา
รายงานเพื่อส่งอาจารย์ จากการดาเนินงานพบว่าในช่วงแรกเมื่อมีชาวบ้านมาปรึกษาหรือพูดคุยนิสิตยังมีความตื่นเต้น
ไม่มั่นใจและไม่กล้าพูดคุยตอบโต้กลับผู้ที่เข้ามาสอบถามในเรื่องต่างๆ เมื่อทราบปัญหาหลักสูตรได้มีการแก้ไขโดย จัด
อบรมนิสิต ถึงการต้อนรับผู้มาปรึกษา การตอบคาถามพื้นฐานเบื้องต้นกล่าวเชิญให้พบกับอาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คาปรึกษาเป็นลาดับต่อไป จากการอบรมนิสิตมีแนวทางในการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วม
โครงการมากขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้นด้วย
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 (2) มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศที่ ทัน สมั ยในชี วิ ตประจาวั น และการ
ประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คือ พิจารณาจากการส่งงาน การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์
และการทางานส่ง จากผลการประเมินพบว่า การใช้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ ไม่มีปัญหาใด นิสิต
สามารถเข้าไลน์กลุ่ม facebook คณะได้อย่างถูกต้องแม่นยา แต่ประเด็นการส่งงานมีปัญหาคือ ทุกรายวิชาจะ
กาหนดให้นิสิตส่งรายงานผ่านทางระบบ Cyberu เพื่อป้องกันปัญหารายงานหาย หรือไม่ถึงมืออาจารย์ จาก
ปัญหาที่พบในภาคการศึกษาที่ 1 คือ นิสิตยังไม่ชานาญในการเข้าใช้งานระบบ Cyberu จึงทาให้บางคนส่งงาน
เลยกาหนด หรือคิดว่ากดส่งแล้วในช่องทางนั้นแต่จริงๆ แล้วกดส่งผิดช่องทางจึง ทาให้อาจารย์ไม่ได้รับรายงาน
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนส่งการประเมินหรือปัญหาที่ได้รับให้กับหลักสูตร
ในภาคการศึกษาที่ 2 มีการแก้ไขปรับปรุงโดยการจัดโครงการอบการใช้ระบบ Cyberu และระบบ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารขึ้นเพื่ออบรมระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต เช่น ระบบการลงทะเบียน ระบบการ
ตรวจสอบผลการเรียน ระบบการเข้าเรียนเสริม และระบบการส่งงาน ทาให้ในภาคการศึกษาที่ 2 มีการส่งงาน
ที่ถูกต้องแม่นยามากขึ้น

