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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Laws Program
2. ชื่อปริญญา

(ภาษาไทย)
นิติศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Laws
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)
น.บ.
(ภาษาอังกฤษ) LL.B.
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ...............
*ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัตกิ าร
 ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ
3. สถานภาพของหลักสูตร
 หลักสูตรใหม
กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. .......................
 หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน ปการศึกษา 2561
 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ นิติศาสตรบัณฑิต
 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2556
 ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา 2556
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4. การพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พิจารณา
หลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนีใ้ นการประชุม
ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560
 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม
ครั้งที่ 19/2560
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 12/2560
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 13/2560 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี …………………………………..
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 เฉพาะในสถาบัน
 วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
 นอกสถานทีต่ ั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..........................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน......................................................................................
 รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................
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 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
 รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2 สถาบัน)

7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
 อื่นๆ (ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 นิติกรในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 นักวิชาการที่ดิน
8.3 นักวิชาการสรรพากร
8.4 ปลัดอําเภอ
8.5 ตํารวจ
8.6 พนักงานคดีปกครอง
8.7 พนักงานคุมประพฤติ
8.8 พนักงานบังคับคดี
8.9 อืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
 สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชานิติศาสตร
 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)
1) มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะทางดานกฎหมาย
2) มีเจตคติที่ดีตอการเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพกฎหมาย
4) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล
สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดดี
5) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
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2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีกลยุทธในการดําเนินการ
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ภาคการศึกษาละ ไมนอยกวา
15
สัปดาห
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ
สัปดาห
ภาคการศึกษาละ
สัปดาห
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของกรรมการประจําหลักสูตร
โดยจัดการศึกษาไมเกิน 8 สัปดาห
 ไมมีภาคฤดูรอน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
 วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
 ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
 มีคุณสมบัติครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
 ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร 80 คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
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แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
 มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
 มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน







3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
139 หนวยกิต
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ใหศึกษาไดไมเกิน
8 ปการศึกษา
 แบบศึกษาเต็มเวลา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
3.2 โครงสรางหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
6 หนวยกิต
และเลือกอีก
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 103 หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน
95 หนวยกิต
วิชาบังคับ
83 หนวยกิต
วิชาเลือก
12 หนวยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือ
8 หนวยกิต
สหกิจศึกษา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
3.3 จํานวน เลขประจําตัวประชาชน และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
ลําดับ
ที่
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ/สาขา
วิชาเอก

สถาบัน/ปที่สําเร็จการศึกษา

น.ม.(นิติศาสตร)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2542
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2546
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2555

1

นายจิรเดช ประเสริฐศรี

อาจารย

2

นางสาวอัญญา มธุรเมธา

อาจารย

3

นายศุภธัช ศรีวิพัฒน

อาจารย

6
4

นายนพดล ธีระวงศภิญโญ

5

นางสาวพลอยไพลิน ศรีวิเศษ

ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
น.บ.(นิติศาสตร)
น.ม.(นิติศาสตร)
น.บ.(นิติศาสตร)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2548

หมายเหตุ 1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน
*2. แนบผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
4. การฝกประสบการณภาคสนาม
 มี เป น การฝ ก งานในภาคเรี ยนที่ 2 ป 4 เพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต สามารถเข าสู ก ารทํ างานจริงได เมื่ อ จบ
การศึกษา ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งจะจัดอยูในหมวดวิชาเฉพาะแตในทาง
ปฏิบัติแลวมีความตองการใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถ
ไปฝกในรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะแทนรายวิชา
ฝกประสบการณวิชาชีพได ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 ไมมี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
 มี
 ไมมี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
สาขาวิชานิ ติศาสตร มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏบุ รีรัมย ไดพั ฒนาคุณลั กษณะพิ เศษของนั กศึกษาตามแนว
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย คือ 1. มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. มีความรู
ความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ 3. มีทักษะในการแสวงหาความรู 4. เห็นคุณคาในการพัฒนาทองถิ่นและ
อยู ในสั งคมได อย างมี ความสุ ขและ 5. มี ทักษะในการติ ดต อสื่ อสารและสอดคล องกับมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดั บอุดมศึกษาแห งชาติ 5 ด าน คื อ 1. ดานคุณธรรม จริ ยธรรม 2. ด านความรู
3. ดานทักษะทางปญญา 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงกําหนดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ดังนี้
1) มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะทางดานกฎหมาย
2) มีเจตคติที่ดีตอการเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร
3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตอวิชาชีพกฎหมาย
4) มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห สังเคราะหอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษา
เพื่อการสื่อสาร และใชเทคโนโลยีไดดี
5) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
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2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) เพือ่ แสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู
ใหแกนักศึกษา
 มี
 ไมมี

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
 เกณฑการวัดผล (ระบุ) เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
 เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................
 เกณฑอื่น ๆ (ถามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ)
- สุมประเมินรายละเอียดรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูที่กําหนดสอดคลองกับ
ความรับผิดชอบในหลักสูตร
- สุมประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดใน
รายละเอียดวิชา
- การเปรียบเทียบวิเคราะหคะแนน
- การใชขอสอบกลางหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแลวเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
 ไมมี
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
 ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา 2.00 (จากระบบ 8 ระดับคะแนน)
 เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม
 มี
เงื่อนไข (ระบุ).........................................................................................
 ไมมี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
 มี (ระบุ)
- การปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่องบทบาทความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของ
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นักศึกษาในรายวิชา
- ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ
เชน รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ
- อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียนการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
- กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
 ไมมี
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
 มีการพัฒนาดานวิชาการ
 มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
*1. การกํากับมาตรฐาน
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ
 อื่นๆ (ระบุ)...........................................................................................................
*2. บัณฑิต เชน
 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย

พิจารณาจากผลลัพธการเรียนรู
 บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................
*3. นักศึกษา เชน
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา)
 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................................
*4. อาจารย เชน
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทาง

สาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
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 อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................

*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เชน
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน
 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
*7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน 12 ตัวบงชี้
ดังนี้ (ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน)
 7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 12 ตัวบงชี้
 7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา…………………………….
 7.3 เปนตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ………….ตัวบงชี้
 7.4 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ............................................... ตัวบงชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
 การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
 ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
 อืน่ ๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
 ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3.

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
 การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล

(รองศาสตราจารยมาลิณี จุโฑปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
วันที.่ ...........เดือน...............................พ.ศ. 2561
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* หมายถึง หัวขอที่เพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ลําดับ
ที่
1

ชื่อ – นามสกุล
นายจิรเดช
ประเสริฐศรี

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ
อาจารย

คุณวุฒิ/
สาขา
วิชาเอก
น.ม.
น.บ.

สถาบัน/ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/
ภาระงานสอน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2542

งานวิจัย
จิรเดช ประเสริฐศรี. (2559). “การศึกษาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนิติบัญญัติของประชากร
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย”. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ
วิจัย ครั้งที่ 4” วันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2559
: 830-837. (TCI-2)
ภาระงานสอน
9 ชั่วโมง/สัปดาห
2561201 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
2563407 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลแรงงาน

12
2

นางสาวอัญญา
มธุรเมธา

อาจารย

น.ม.
น.บ.

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล
ที่
3

นายศุภธัช
ศรีวิพัฒน

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2549
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2546

งานวิจัย
อัญญา มธุรเมธา และ พลอยไพลิน ศรีวิเศษ. (2560,
กันยายน-ธันวาคม). ความรูความเขาใจใน
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 ของพนักงานสวนทองถิ่น กรณีศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย. วารสารวิชาการรมยสาร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย. 15(3) : 369-380. (TCI-1)
ภาระงานสอน
6 ชั่วโมง/สัปดาห
2561202 กฎหมายวาดวยละเมิด จัดการนอกสั่ง
ลาภมิควรได
2564704 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

ตําแหนงทาง คุณวุฒิ/
สถาบัน/ปที่สําเร็จ
ผลงานทางวิชาการ/
วิชาการ
สาขา
การศึกษา
ภาระงานสอน
วิชาเอก
อาจารย
น.ม. มหาวิทยาลัยรามคําแหง งานวิจัย
พ.ศ. 2555
ศุภธัช ศรีวิพัฒน. (2561). “การคุมครองสิทธิเด็กและ
เยาวชน : ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานเกมส
น.บ. มหาวิทยาลัยรามคําแหง คอมพิวเตอรของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมือง
พ.ศ. 2549
จังหวัดบุรีรัมย”. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”. วันที่
24-29 พฤศจิกายน 2559 : 830-837. (TCI-2)
ภาระงานสอน
15 ชั่วโมง/สัปดาห
2561101 ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายหลัก
2561303 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
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4

นายนพดล
ธีระวงศภิญโญ

ผูชวย
ศาสตราจารย

น.ม.
น.บ.

ลําดับ
ที่
5

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

นางสาวพลอยไพลิน อาจารย
ศรีวิเศษ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2547

งานวิจัย
นพดล ธีระวงศภิญโญ. (2559, พฤศจิกายน). วิเคราะห
รูปแบบและความสัมพันธของเกษตรกรภายใตระบบ
เกษตรพันธสัญญา : ศึกษาเกษตรกรอําเภอปะคํา
จังหวัดบุรีรัมย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 11 (พิเศษ) : 167-185.
(TCI-2)
ภาระงานสอน
9 ชั่วโมง/สัปดาห
2562206 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2
2564506 กฎหมายการคาระหวางประเทศและการคา
ชายแดน

คุณวุฒิ/
สาขา
วิชาเอก

สถาบัน/ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ผลงานทางวิชาการ/
ภาระงานสอน

น.ม.

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. 2548

งานวิจัย
อัญญา มธุรเมธา และ พลอยไพลิน ศรีวิเศษ.
(2560, กันยายน-ธันวาคม). ความรูความ
เขาใจในพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 ของ
พนักงานสวนทองถิ่น กรณีศึกษาจังหวัด
บุรีรัมย. วารสารวิชาการรมยสาร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย. 15(3) : 369-380. (TCI-1)
ภาระงานสอน
9 ชั่วโมง/สัปดาห
2562207 กฎหมายวาดวยค้ําประกัน จํานอง
และจํานํา
2563501 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดี
บุคคลและคดีอาญา

น.บ.
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