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รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนท่ี 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ส่วนท่ี 3 สรุปผลการ
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คณะนิติศาสตร์   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรส าหรับหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปี
การศึกษา 2563 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญท่ีแสดงผลการด าเนินงานท่ีค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาท่ี
จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดความเช่ือมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิต
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (น าข้อมูลมาจาก AUN-QA-ปี 62 ครับ) 

 
ในปีการศึกษา 2563  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
มีนิสิต 1,159 คน อาจารย์ประจ า 39 คน  อาจารย์ผู้ช่วยสอน1 คน ปฏิบัติงานจริง 33 คน ลาศึกษาต่อ 7 คน มี
คุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 33 คน ปริญญาตรี 1 คน (ผู้ช่วยสอน) ส าหรับ
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ศาสตราจารย์ แต่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 17 คน และอาจารย์ 25 คน 

การจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยความ
รับผิดชอบของส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาใน ปีงบประมาณ 
2551 ได้มีการแยกออกเป็น ส านักวิชานิติศาสตร์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงเปล่ียนจากสนักวิชานิติศาสตร์ เป็น “คณะนิติศาสตร์” 
ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยาต้ังแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ในปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้รับการรับรอง สถาบัน
จากองค์กรวิชาชีพท้ังจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2549 ท้ังนี้ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มี 
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งท่ัวโลก รวมท้ังจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามพันธกิจของ 
หลักสูตรนิติศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมท้ังศักยภาพในการประกอบอาชีพ มุ่ง
ผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่ายการวิจัย กับ 
ชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท้ังในและต่างประเทศ บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้ 
แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
สู่สากลบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจปกติของ สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการการศึกษา ป้องกันการ จัดการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ เกิดความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได้รับการ
บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง ผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาจะสะท้อนถึงจุดเด่น จุดท่ีควร
ปรับปรุงการเสนอแนวทางปรับปรุง และ ท าให้สถานศึกษามองตัวเองว่าเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผลิต
บัณฑิตออกมามีลักษณะพึงประสงค์ตาม มาตรฐานหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร คณะนิติศาสตร์เห็นถึงความส 
าคัญของการประกันคุณภาพจึงได้เข้าร่วมการรับการตรวจประเมินตาม เกณฑ์ประกันคุณภาพในอดีตเรื่อยมา
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จนปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2563คณะนิติศาสตร์ได้จัดท ารายงานการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report: SAR) ระดับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ใช้เกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลและเป็นท่ียอม รับมี  II สาระส าคัญเน้นไปท่ี Expected Learning 
Outcomes (ELO) เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบัณฑิตท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยปัจจุบันใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ AUN QA Version 3 โดย คณะนิติศาสตร์เลือกเขียนเป็นภาษาไทย 
โดยการประเมินตรวจสอบและรายงานผลการประเมินตรวจสอบนั้น ได้รับการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิตาม
รายช่ือผู้ประเมินระดับหลักสูตรระบบ AUN QA ของมหาวิทยาลัย พะเยาประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การ
ประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

"มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" หมายถึ ง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น
มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงระดับสากล ผลิตกลังคนท่ีมีคุณภาพและมี มาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อช้ีน และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความ เข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และ
สังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ 
โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567  
 
วัตถุประสงค์  

ใช้วัตถุประสงค์ (จุดเน้น) ร่วมกันท้ังมหาวิทยาลัย (Core Purposes) 5 ประการ คือ  
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงาน

ท า และเป็นคนดีของสังคม-kp  
2. เพื่อท าการวิจัยท่ีเน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุน 

แนวคิด OUOP – One University One Province)  
3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 

Empowerment)  
4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล      

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)  
 
ค่านิยมร่วม 

 ใช้ค่านิยมร่วมกันท้ังมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม 
องค์กรท่ีมีความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) และท าให้เกิดความเป็นสากล (Internationalization) ซึ่งจะสอดรับ ส่งเสริม และเป็นปัจจัย 
แห่งความส าเร็จของปณิธาน และวัตถุประสงค์ (ในข้อ 1 และ 2) ประกอบด้วย 

 1. Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความส าคัญกับผู้ท่ีมีความสามารถสูงเป็นอันดับ
แรก ก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนในองค์กรท่ีจะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถของตนเอง ให้
ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)  

2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพท่ีจะคิดท่ีจะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน ให้เกิด Excellence) (ท าให้เกิดความเป็นเลิศท่ีหลากหลายตามท่ีตนเองถนัดหรือเช่ียวชาญ)  

3. Justice - หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) (มี
คุณธรรม และจรรยาบรรณ) (ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน) 
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 4. Generosity – หลักความมีน้ าใจ (มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ท่ีอ่อนแอ
กว่า ท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าท่ี” ของผู้ท่ีเข้มแข็งกว่าท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือ) (ท า ให้เกิด 
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข) 

 5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปล่ียนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้
จาก การท างานและการด าเนินชีวิต) (ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) IV  

6. Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน) (ท าให้เกิดพลัง 
สามัคคี) (ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)  

7. Local and Global Spirit - หลักความเช่ือมโยงระหว่างชุมชนและสากล คือ ยึดคติ“องค์ความรู้ท่ี 
ผลิตและท่ีใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ท่ีการรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”ท าให้เกิดความเป็น สากล 
หรือ Internationalization 
 
 พันธกิจ (Mission)  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักท่ีต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุก
ระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้น การสร้างบัณฑิตให้มี 
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มี 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งท่ัว 
โลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง วิชาการด้วย 
การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการ 
จัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมท้ังกลุ่มเป้าหมาย ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายใน 
ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ 
และวิชาชีพในสาขา วิชาต่างๆ ด้วย นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและ 
สังคมท่ีมีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ท่ีใช้ทุ นปัญญา 
มากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อม การวิจัย เชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้าน 
สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ ความส าคัญในการแก้ปัญหา 
ของชุมชนและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ 
น าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมี ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนท่ีดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน 
การ พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถ ด าเนินการในลักษณะ 
หุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีช่ือเสียงท้ังในและ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้ 
น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น  
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3. ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
มากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัย องค์ความรู้จากชุมชน 
ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข การให้บริการบาง 
ประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุ เหลือใช้เพื่อท างานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการ 
สร้างความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อ ช่วยใน 
การสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยท่ัวไป  

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และ 
การมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทย 
เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อ 
น าไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก 
V อย่างมีเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร 
และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการ  

5. ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณภาพ และได้ 
มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีรับใช้สังคม (Community Engagement 
University) และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับ อาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่า 
จะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะต้ังเป้าหมายให้ 
น าไปสู่ความ มั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นส าคัญ 
 
 ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่  
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ  3 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ  3 
AUN. 3 โครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ  4 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ  4 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ  4 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ   3 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ   3 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ   4 
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AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ . 3 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ   3 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ   3 
 

จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  
 1. มีหลักสูตรด้านการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทย 

2. การก าหนดให้มีช่ัวโมงฝึกปฏิบัติในทุกคาบการสอนเอื้อต่อการบูรณาการผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ 
หลักสูตร  
 3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวน 40 คนซึ่งมากเพียงพอต่อการเรียนการสอน นิสิตในหลักสูตร 
 4. คณาจารย์ท่ีสอนในหลักสูตรเป็นผู้ท่ีส า เร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายหลากหลายสาขาจาก 
มหาวิทยาลัยช้ันน าในประเทศและต่างประเทศ 
5. มีจ านวนคณาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนมากถึง 19 คน คือ ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน 
6. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 11 คนซึ่งส่วนใหญ่ท่ีมีต าแหน่งทาง 
วิชาการและมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก ากับดูแลตลอดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร 
 7. การเรียนการสอนใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning มากขึ้นรวมท้ังมีจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติในแต่ 
ละรายวิชาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะท่ีส าคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน  
8. หลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัย และมีจ านวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรท่ีมีความ 
หลากหลายกลุ่มวิชาตามความเช่ียวชาญผู้สอนและตอบสนองความสนใจท่ีหลากหลายของผู้เรียนใน 
หลักสูตร 
 

 จุดที่ควรพัฒนา   
 1. ควรพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังทุกด้าน 

 2. การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติเฉพาะทางให้จัดเจนมากขึ้น  
 3. พัฒนาคลินิกกฎหมายเฉพาะทางให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสตูร 

(Program Profile)
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ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  
1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีปรัชญาหลักสูตร คือ  
นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายเพื่ออ านวยประโยชน์

แก่ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน  
 

     1.2  ความส าคัญ  
 

  กฎหมายเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
สังคมจึงมีความคาดหวังต่อบทบาทของนักกฎหมายท้ังในด้านการด ารงรักษาความสงบสุข ความเป็นธรรม และ
การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสร้างสรรนวัตกรรม ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใน
ด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม ดังนั้น การจัดการศึกษากฎหมายอย่าง
ถูกต้องจึงมีความส าคัญต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และบุคคลท่ัวไปเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้
กฎหมายในฐานะท่ีเป็นบรรทัดฐานทางสังคม และในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ หาก
สถาบันการศึกษาไม่ได้ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเจตนารมณ์และบทบาทหน้าท่ีอันแท้จริงของกฎหมาย  
มีความสามารถในการน าส่ิงท่ีตนเรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และมีส านึกแห่งความยุติธรรม  
นักกฎหมายก็จะกลายเป็นวิชาชีพท่ีตกยุค ล้าหลัง และไร้ประโยชน์ในท่ีสุด  

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักดีว่าการจัดการศึกษานิติศาสตร์ต้องครบทุกมิติ
ของการศึกษา และต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติอันประกอบด้วย คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจท้ังของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และของคณะนิติศาสตร์เอง ในขณะเดียวกันบัณฑิตท่ีผลิตออกไปต้องสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และต้องมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อ
ตอบสนองความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21  ดังนั้นการเรียนรู้กฎหมายภายใต้หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งหวังสร้างบัณฑิตผู้ 1.ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัหาระดับปัจเจกชนน และ
สังคมได้ 2.แสดงออกว่าเป็นผู้มีทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 3.ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลักสูตรอธิบายรายละเอียดของโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา มีความเชื่อมโยง

เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
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จริยธรรม และมาตราฐานวิชาชีพด้านกฎหมาย 4.ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ สังคม 
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.3.1 เพื่ อผลิตบัณฑิตให้มี ความรู้ ความเช่ียวชาญทางกฎหมาย มี ทักษะการปฏิบั ติ   
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบท้ังการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเรียนรู้รอบด้านท้ังวิชาการ วิชาชีพ พร้อมท างาน น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้บริการมีส่วนร่วมกับชุมชนสถาบันต่าง ๆ ท้ังในประเทศ ต่างประเทศ ประยุกต์ใช้
ความรู้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์ความเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย 
รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

2. ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามพันธกิจของ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  

1. คุณธรรม จริยธรรม  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต รู้ เข้าใจและยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม 
และจริยธรรมของนักกฎหมาย 

 
2. ความรู้                มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ 

 แนวคิด ทฤษฎีท่ีส าคัญในเนื้อหาท่ีตนศึกษา 
 และบทบัญญั ติ ในกฎหมายพื้น ฐานและกฎหมาย     
เฉพาะทาเพื่อน าไปศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป  
หรือ ศึกษาวิจัยหรือค้นคว้าเพื่อใช้ ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 
                                                              

 3. ทักษะทางปัญญา   มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม 
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คิดสร้างสรรค์และคิด อย่างเป็นระบบ สามารถวิพากษ์ 
วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟัง ความเห็นจากบุคคล
อื่นอย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

 4. ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับ ผู้อื่น  
ร ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  สามารถวางตัว รับฟัง ความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้

เกียรติแก่กัน แสดงความคิดเห็นพร้อม ท้ังแสดงจุดยืน
อย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มี 
ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมท่ีมี
ความ หลากหลายเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ การควบคุม อารมณ์และความอดทนท างานเป็น
ทีมได้ 

 
 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข  มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ใน 

 การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปัจจุบันต่อการท างานท่ี เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีส่ือสารท้ังในด้านการศึกษา การค้นคว้า 
การส่ือสารระหว่างบุคคล มีทักษะการใช้การส่ือสารกับ
กลุ่มคน หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอ 
ตลอดจนการซักถาม ท่ีท าให้ บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน 

 
6. สุนทรียศิลป์  มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ท่ี

ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ  มีสุขนิสัยท่ีส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ พัฒนา 
และพัฒนาบุคลิกภาพ   บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
 
8. ทักษะการปฏิบัติการทาง  มีทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพกฎหมายท่ีส าคัญ 
วิชาชีพ   
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับชั้นปี 
ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ด้านทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะด้านของนิสิตในแต่ละช้ันปี 

 

  ชัน้ปี  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา 

ชั้นปีที่ 1  

ทักษะท่ัวไป 1. ส่ือสารด้วยการฟัง อ่าน และเขียน อย่างชัดเจน จับ

ประเด็นได้ 

ทุกรายวิชา 

2. แสดงออกให้เห็นว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ - กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

- กฎหมายทรัพย์สิน 

3. แสดงออกถึงการมีความคิดท่ีเป็นระบบ - กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

-  กฎหมายนิ ติกรรมและ

สัญญา 

- กฎหมายทรัพย์สิน 

4. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าเพื่อส่งเสริม

การเรียนได้ 

-  กฎหมายนิ ติกรรมและ

สัญญา 

- กฎหมายทรัพย์สิน 

ทักษะเฉพาะ 1. ส่ือสารด้วยการอ่าน และเขียนเอกสารทางกฎหมายได้

อยา่งชัดเจน จับประเด็นได้ 

ทุกรายวิชา 

2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากโจทย์ปัญหาท่ี

ก าหนดให้ได้ 

ทุกรายวิชา 

ทัศนคติท่ัวไป 1. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ทุกรายวิชา 

2. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกรายวิชา 

3. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีมารยาททางสังคม ทุกรายวิชา 
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  ชัน้ปี  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา 

ทัศนคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในความยุติธรรม ทุกรายวิชา 

ชั้นปีที่ 2  

ทักษะท่ัวไป 1. น าเสนอหน้าช้ันเรียน ซึ่ งองค์ความรู้ตามท่ีไ ด้รับ

มอบหมายได้ ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 

ทุกรายวิชา 

2. ปรับใช้ความรู้ ท่ีได้เรียนมากับสถานการณ์จริง หรือ

สถานการณ์สมมติได้ 

ทุกรายวิชา 

3. แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ - กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน 

และตัวแทน 

ทักษะเฉพาะ 1. ค้นคว้าตัวบท ค าพิพากษา และเอกสารทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องได้ 

ทุกรายวิชา 

2. โต้แย้งในสถานการณ์จริงหรือสมมติได้อย่างเป็นเหตุเป็น

ผล 

- กฎหมายละเมิด จัดการ

งานนอกส่ัง และลาภมิควรได้ 

-  ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า ภ า ค

ความผิด 

- กฎหมายปกครอง 

ทัศนคติท่ัวไป 1. ยึดมั่นในความถูกต้อง ทุกรายวิชา 

2. ยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง ทุกรายวิชา 

ทัศนคติเฉพาะ 1. ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทุกรายวิชา 

ชั้นปีที่ 3 

ทักษะท่ัวไป 1. ผลิตส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารได้ - วิชาเอกเลือกท้ังหมด 

- กฎหมายส่ิงแวดล้อม 

2. ค านวนตัวเลขในชีวิตประจ าวันได้ - กฎหมายภาษีอากร 
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  ชัน้ปี  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา 

- กฎหมายแรงงาน 

- กฎหมายมรดก 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง 

- กฎหมายวิธีพิจารณาความ

ทางอาญา 

ทักษะเฉพาะ 1. โน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมายท่ีตนเองน าเสนอได้ 

- วิชาเอกเลือกท้ังหมด 

2. ต้ังค าถามในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ - วิชาเอกเลือกท้ังหมด 

3. อ่านจับใจความสาระส าคัญของเอกสารทางกฎหมาย

ภาษาอังกฤษได้ 

- ภาษาอังกฤษส าหรับนัก

กฎหมาย 

- วิชาเอกเลือก 

- กฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีเมือง 

- กฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคล 

ทัศนคติท่ัวไป 1. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกรายวิชา 

ทัศนคติเฉพาะ 1. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรมของ

นักกฎหมาย 

ทุกรายวิชา 

ทักษะท่ัวไป 1. ใช้งาน Office365 เพื่อการศึกษาได้ - ระเบียบวิธีวิจัย 

- วิชาเอกเลือก 
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  ชัน้ปี  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา 

2. น าความรู้ท่ีหลากหลายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

ได้ 

- ระเบียบวิธีวิจัย 

- กลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย 

- นิติปรัชญา 

3. ใช้ภาษาต่างๆ (เช่น ไทย หรืออังกฤษ) ในการส่ือสารได้

อย่างถูกต้อง 

- ระเบียบวิธีวิจัย 

- กลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย 

4. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ - ระเบียบวิธีวิจัย 

- กลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย 

ชั้นปีที่ 4 

ทักษะเฉพาะ 

 

1. ค้นคว้าเอกสารวิชาการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 

ทุกรายวิชา 

2. เขียนบทความทางกฎหมายและรายงานการวิจัยทาง

กฎหมายได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

- ระเบียบวิธีวิจัย 

- คลินิกให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมาย 

3. ส่ือสารภาษากฎหมายให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าใจ

ได้ 

- คลินิกเผยแพร่ความรู้ทาง

กฎหมาย 

4. ส่ือสารประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกับลูกความ

ได้ 

- คลินิกให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมาย 

5. จัดการเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 

- คลินิกให้ค าปรึกษาทาง

กฎหมาย 

6. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายได้อย่าง

ถูกต้อง 

ทุกรายวิชา 

ทัศนคติท่ัวไป 1. ปฏิเสธความไม่เป็นธรรมในสังคม ทุกรายวิชา 

ทัศนคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในครรลองของจริยธรรมแห่งวิชาชีพนักกฎหมาย ทุกรายวิชา 
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ทัศนคติ (ส าหรับทุกรายวิชา) 

ชั้นปี ทักษะทั่วไป ทักษะเฉพาะ 
1 1.ปฎิบัติตนตามกฎหมาย  

2.แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3.แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีมารยาททางสังคม 

1.ยึดมั่นในความยุติธรรม 

  
2 1. ยึดมั่นในความถูกต้อง 

2. การยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง 
1. ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

3 1. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

1. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรมของนักกฎหมาย 

4 1. ปฏิเสธความไม่เป็นธรรมในสังคม 1. ยึดมั่นในครรลองของจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
นักกฎหมาย 

 
3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 

 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Laws Program 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย    :    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ    :     Bachelor of Laws Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย)   :     นิติศาสตรบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)   :     น.บ. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Bachelor of Laws 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     LL.B. 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 
4.1  รูปแบบ    หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
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4.2  ประเภทของหลักสูตร                   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
4.3 ภาษาที่ใช ้    ภาษาไทย 
4.4 การรับเข้าศึกษา   รับนิสิตไทยหรือต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
4.5  ความร่วมมือกับสถาบันอืน่   ไม่มี   
4.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
5.1   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 
5.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 
   ครั้งท่ี 11/2562 วันท่ี 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุม 
  ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  
  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 
  ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
5.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่........... 
   วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ...................... 

6. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 6.1 อาชีพที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย เม่ือสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น ๆ 
 6.1.1 นิติกร ปลัดอ าเภอ ปลัดเทศบาล 
 6.1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน 
 6.1.3 ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 
 6.1.4 ทนายความ 
 6.1.5 ต ารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าท่ีสอบสวนคดี 
 6.1.6 อนุญาโตตุลาการ 
 6.1.7 ตุลาการศาลปกครอง 
 6.1.8 อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
 6.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การ
สมัครของอาชีพนั้น ๆ 
 6.2.1 อัยการ 
 6.2.2 ผู้พิพากษา 
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7.ปรัชญาของหลักสูตร  
 นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายเพื่ออ านวยประโยชน์แก่
ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน  
 8 .วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 8.1เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเช่ียวชาญทางกฎหมายมีทักษะการปฏิบัติ มีคุณธรรม
จริยธรรม และสามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบท้ังการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 8.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเรียนรู้รอบด้านท้ังวิชาการ วิชาชีพ พร้อมท างาน น าความรู้
ไปใช้ประโยชน์ให้บริการมีส่วนร่วมกับชุมชนสถาบันต่าง ๆ ท้ังในประเทศ ต่างประเทศ ประยุกต์ใช้ความรู้
สอดคล้องกับความต้องการและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์ความเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
 8.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนกักฎหมาย 
รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สรา้งสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
9  โครงสร้างหลักสูตร 
 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
       เกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
          พ.ศ. 2558 

     มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา        
   นิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 

   หลักสูตร 
   ปรับปรุง  
  พ.ศ. 2560 

   หลักสูตร 
   ปรับปรุง 
  พ.ศ. 2563 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 30 
1.1 หมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไปบังคับ 

  30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 102 103 
     2.1  กลุ่มวิชาแกน  ไม่น้อยกว่า 66 หน่วยกิต 69  91 

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน           33 - 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ           27 - 
2.2.1 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 6         12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6          6 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 120 หน่วยกิต        138        139 

 



18 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาต้น 
 001101 การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5)  
   Usage of Thai Language 
 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม     3(2-2-5) 
   Ready English  
 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม     3(2-2-5) 
   Multicultural Society  
 100110 กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป     3(2-2-5) 
   Civil Law : General Principles 
 100111 กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น     3(2-2-5)  
   Introduction to Public Law 
       รวม  15 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 
   Explorative English  
 002201 พลเมืองใจอาสา      3(2-2-5) 
   Citizen Mind by Citizenship 
 100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา    3(2-2-5)  
   Juristic Act and Contract Law   
 100113 กฎหมายทรัพย์สิน     3(2-2-5) 
   Property Law  
 100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ     3(2-2-5)  
   Constitutional Law 
 100115 กฎหมายอาญาภาคท่ัวไป     3(2-2-5) 
   Criminal Law : General Principles 
       รวม  18 หน่วยกิต  
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ชั้นปีที่  2 
ภาคการศึกษาต้น 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า     3(2-2-5) 
   Step UPEnglish   
 003201 การส่ือสารในสังคมดิจิทัล     3(2-2-5) 
   Communication in Digital Society  
 003202 การจัดการสุขภาพและส่ิงแวดล้อม    3(2-2-5) 
   Health and Environment Management 
 100210 กฎหมายลักษณะหนี้     3(2-2-5) 
   Obligations Law 
 100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกส่ัง และลาภมิควรได้ 3(2-2-5) 
   Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate  
   and Undue Enrichment Law 
 100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด    3(2-2-5) 
   Criminal Law : Specific Offenses  
 100213 เอกเทศสัญญา       3(2-2-5) 
   Specific Contracts  
       รวม  21 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

 004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
   Arts of Living   
 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม   3(2-2-5) 
   Socialized Personality  
 100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา     3(2-2-5) 
   Intellectual Property Law  
 100215 กฎหมายกู้ยืม สินเช่ือ หลักประกันและตัวแทน  3(2-2-5) 
   Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law  
 100216 กฎหมายปกครอง     3(2-2-5) 
   Administrative Law  
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100217 กฎหมายครอบครัว      3(2-2-5) 
   Family Law  
 100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท    3(2-2-5) 
   Partnership and Company Law  
       รวม  21 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 
 100310 กฎหมายมรดก       3(2-2-5) 
   Succession Law  
 100311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง     3(2-2-5) 
   Civil Procedure Law  
 100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา     3(2-2-5) 
   Criminal Procedure Law  
 100313 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง    3(2-2-5) 
   Public International Law  
 100314 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  3(2-2-5) 
   Environmental and Natural Resources Conservation Law  
 100xxx วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 
   Major Elective  
 100xxx วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 
   Major Elective 
       รวม  21 หน่วยกิต   

 
ภาคการศึกษาปลาย 

 100315 กฎหมายลักษณะพยาน      3(2-2-5) 
   Evidence Law  
 100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล    3(2-2-5) 
   Private International Law  
 100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย   2(1-3-4) 
   Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System  
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100318 กฎหมายภาษีอากร      3(2-2-5) 
   Taxation Law  
 100319 ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย     3(2-2-5) 
   English for Lawyers  
 100320 กฎหมายแรงงาน       3(2-2-5) 
   Labour Law 
 100xxx วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 
   Major Elective  
            รวม  20 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
 100410 นิติปรัชญา       2(1-3-4) 
   Legal Philosophy  
 100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน   2(1-3-4) 
   Public Procedure Law  
 100412 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย      2(1-3-4) 
   Legal Profession  
 100413 ระเบียบวิธีวิจัย       2(1-3-4) 
   Research Methodology  
 100xxx วิชาเอกเลือก       3(x-x-x) 
   Major Elective  
 xxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
   Free Elective  
  
xxxxxx วิชาเลือกเสรี       3(x-x-x) 
   Free Elective   
      รวม 17 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
 เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ หนึ่งหรือสองรายวิชาให้ครบ จ านวน 6 หน่วยกิต 
 100420 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย    6 หน่วยกิต 
   LegalProfessional Internship Clinic  
 หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จ านวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต  
 100421 คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
   General Legal Consultation Clinic  
 100422 คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน   3 หน่วยกิต 
   Community Legal Education Clinic  
 100423 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม 3 หน่วยกิต 
   Social Justice Clinics  
 100424 คลินิกกฎหมายเอกชน     3 หน่วยกิต 
   Private Law Clinic  
 100425 คลินิกกฎหมายมหาชน     3 หน่วยกิต 
   Public Law Clinic  
 100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ     3 หน่วยกิต 
   Business Law Clinic  
 100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                  3 หน่วยกิต    
   Consumer Protection Clinic  
 100428 คลินิกกฎหมายส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3 หน่วยกิต 
   Environmental and Natural Resources Law Clinic   
 หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จ านวน 6 หนว่ยกิต  
 100429  สหกิจศึกษา     6 หน่วยกิต  
  Co-operative Education  
      รวม  6  หน่วยกิต  
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11. กระบวนการเรียนการสอนใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย และฝึกปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของ 
ผู้เรียน เช่น 
  (1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)  
 (2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)  
 (3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)  
 (4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction) 
  (5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)   
 (6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)  
 (7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)  
 (8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation)  
 (9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education) 
 
 
12. วิธีการประเมินผล การวัดประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลากตามวัตถุประสงค์ของวิชาและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เช่น 

(1) การสังเกตพฤติกรรม  
(2) การประเมินตนเอง 
 (3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน  
(4) การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานท่ีมอบหมาย  
(5) การสอบข้อเขียน 
 (6) การสอบปากเปล่า  
(7) การสอบปฏิบัติ  
(8) การเขียนรายงานและน าเสนอด้วยวาจา 
 (9) การสังเกตการณ์ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น  
(10)การมอบหมายงานท่ีต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน 
 (11)การประเมินผลงานท่ีมอบหมายและการน าเสนอ  
(12)การปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง  
(13)การแสดงบทบาทสมมติในศาลจ าลอง  
(14)การรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษาและรายงานการศึกษาในสถานท่ีด้าน    
     วิชาชีพกฎหมาย
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 

    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ . ศ .  2 5 6 3   คณะ นิ ติ ศ า สตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา มีอาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 7 คน
และเป็นอาจารย์  ผู้รับผิดชอบ 1 
หลักสูตรและประจ าหลักสูตรตลอด 
ร ะยะ เ วลา ท่ี จั ดก าร ศึกษาตาม
หลักสูตร ประกอบด้วย  
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 
 2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร ์
 3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 
 4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์  
5. ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน  
6. ผศ.อุดม   งามเมืองสกุล 
7. ผศ.เฉลิมวุฒิ  สาระกิจ  
หมายเหตุ 
   (ล าดับท่ี 6-7  อยู่ในระหว่างการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยพะเยา) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตร
นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ห ลั ก สู จ ต ร
ปรับปรุง พ.ศ2563 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีอาจารย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 7 คน 
ทุกคนมี คุณวุฒิ  ปริญญาโทหรื อ
เทียบเท่า ท้ังนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ในระดับรอง ศาสตราจารย์ จ านวน 
1 ค น  ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ผู้ ช่ ว ย 
ศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน  โดย 
ท้ัง 7 คน มีผลงานทาง วิชาการ 
ผลงานวิจัย ในรอบปี พ.ศ. 2559-
2563 อย่าง น้อย 1 รายการใน 5 ปี 
อันประกอบด้วย  
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 
 3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร  
4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 
5. ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน  
6. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล  
7. ผศ.เฉลิมวุฒิ  สาระกิจ 
หมายเหตุ 
   (ล าดับท่ี 6-7  อยู่ในระหว่างการ
อนุมัติของสภามหาวิทยาลัยพะเยา) 
 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
พ . ศ .  2 5 6 3  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา    ก าหนดให้ 
อาจารย์ ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน 
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กัน หรือในสาขา ของรายวิชาท่ีสอน 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 
พ . ศ .  2 5 6 3   คณะ นิ ติ ศ า สตร์  
มหาวิทยาลัยพะ เยา มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 11 คน ทุก
คนมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
ท้ังนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการใน ระดับรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ด ารง
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
9 คน และ ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ 
จ านวน 1 คน โดย ท้ัง 11 คน มี
ผลงานทาง วิชาการ ผลงานวิจัย ใน
รอบปี พ.ศ. 2559-2563 อย่างน้อย 
1 รายการใน 5 ปี อันประกอบด้วย 
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 
 2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ 
3. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ 
 4. ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา  
5. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร  
6. ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง 
 7. ผศ.ปราณี นางแล 
 8. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
9. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล  
10.ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน  
11.นายประฐมพงษ์ ทองรอด 
 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ . ศ .  2 5 6 3  ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ก า  หนดให้ 
อาจารย์ ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือ เทียบเท่า หรือมี
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ใน 
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์
กัน หรือในสาขา ของรายวิชาท่ีสอน 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ นิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ. 
2563 ไม่มีอาจารย์ ผู้สอน ท่ีเป็น
อาจารย์พิเศษ เนื่องจาก มีอาจารย์
ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าและมี
จ านวน มากเพียงพอกับการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

             - 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)              - 
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์              - 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์              - 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา             - 
11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
            - 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร

หรือทุกรอบ 5 ปี 
1 . ห ลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้
ปรับปรุงจากหลักสูตรนิ ติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2 5 5 5  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ใ ช้ เ มื่ อ ปี
การศึกษา 2560 อันเป็นการปรับปรุง
ห ลัก สูตรตามรอบระยะ เ ว ล า ท่ี
ก าหนด 
  2 . ห ลัก สูตรนิ ติ ศ าสตรบัณฑิ ต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563   ได้
ปรับปรุงจากหลักสูตรนิ ติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ. 
2560  เหตุผลท่ีปรับปรุง เพราะ 
      ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เ ร่ื อ ง  มาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
พ.ศ. 2561 
โดยข้อ 3 “สถาบันอุดมศึกษาใดจัด
ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 
อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 
ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้  ภายในปีการศึกษา 
2563” 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้มี
การปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหา
สาระท่ีทันสมัยเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดสภาวิชาชีพและพัฒนา 
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามาตรฐาน มี
คุณธรรมจริยธรรมมีความบผิดชอบ
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ต่อสังคม และน าความรู้ท่ีมีไปพัฒนา
ประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็ง
และมั่นคง   

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
   จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร เกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  

 เป็นไปตามเกณฑ์   
  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 7 คนและ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 หลักสูตรและประจ าหลักสูตรตลอด ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
ประกอบด้วย  
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์  
3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร  
4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์  
5. ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน  
6.ผศ.อุดม   งามเมืองสกุล  
7.ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ 
หมายเหตุ   
 ล าดับ 6- 7 อยู่ในระหว่างการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2  (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร  
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์

ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

หมายเหตุ 
 

1.นายอุเทน 
ศฤงคารสกุล  

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามกณฑ์ 

 

2. นางสาวนริษรา  
ประสิทธิปานวัง  

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

3. นายประฐมพงษ ์
ทองรอด  

อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4.นาย เฉลิมวุฒิ 
สาระกิจ  

อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

5. นายวิทูรย์  
ตลุดก า  

อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

6 นายทัศนะ 
ศรีปัตตา  

ผศ.  ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

7.นายอุดม 
งามเมืองสกุล  

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

8.นายสมศักดิ์ 
แนบกลาง  

อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

9. นางสาวกาญจนุ
รัตน์ ไมรินทร์  

ผศ ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

10.นางสาวกันย์
กัญญา 
ใจการวงค์สกุล  

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2  (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หรือ
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร>> 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

หมายเหตุ 
 

1.นางสาวกันย์กัญญา 
ใจการวงค์สกุล 

รศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

2.นางสาวกาญจนุรัตน์ 
ไมรินทร ์

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

3.นายสุวิทย์  
ปัญญาวงศ์ 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

4.นายธีระพนัธ์  
เมฆเกรียงไกร 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

5.นาย.วีระยุทธ  
หอมช่ืน 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

6.นายอุดม  
งามเมืองสกุล 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

อยู่ในระหว่าง
การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย
พะเยา 
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7.นายเฉลิมวุฒิ 
สาระกิจ 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

อยู่ในระหว่าง
การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

8.นายเกียรติศักดิ์  
ตันติจริยาพันธ์ 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

9.นางสาวนริษรา 
ประสิทธิปานวัง 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

10.นางสาวปราณี  
นางแล 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

11.นายประฐมพงษ์ 
ทองรอด 

อาจารย์ ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ

หรือ
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร>> 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

หมายเหตุ 
 

1.นางสาวกันย์กัญญา 
ใจการวงค์สกุล  

รศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

2.นางสาวกาญจนุรัตน์ 
ไมรินทร์  

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

3.นายสุวิทย์  
ปัญญาวงศ์  

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

4.นายธีระพนัธ์  
เมฆเกรียงไกร 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

 
ผู้รับผิดชอบ 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

5.นาย.วีระยุทธ  
หอมช่ืน 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

6.นายอุดม  
งามเมืองสกุล 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

อยู่ในระหว่าง
การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย
พะเยา 
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7.นายเฉลิมวุฒิ 
สาระกิจ 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

อยู่ในระหว่าง
การอนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

8.นายเกียรติศักดิ์  
ตันติจริยาพันธ์ 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

9.นางสาวนริษรา 
ประสิทธิปานวัง 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

10.นางสาวปราณี 
นางแล 

ผศ. ปริญญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

11.นายประฐมพงษ์ 
ทองรอด 

อาจารย์ ปรญิญาโท นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไป
ตาม 
เกณฑ์ 

 

 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    

   คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
   

 เป็นไปตามเกณฑ์  
 
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ า นวน 7  
คน ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ท้ังนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับรองศาสตราจารย์ จนวน 1 คน ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 6คน  โดย ท้ัง 7คน มีผลงาน
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ทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบ ปี พ.ศ. 2559-2563อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี อันประกอบด้วย 
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์  
3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร 
4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 
5.ผศ.วีระยุทธ หอมช่ืน 
6.ผศ.อุดม งามเมืองสกุล  
7.ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  
หมายเหตุ  
 ล าดับท่ี 6-7 อยู่ในระหว่างการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
  คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง  

 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พส2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือ
ในสาขาของรายวิชาท่ีสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 11 คน ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ท้ังนี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน ระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน  9  คน และ ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 คน โดย ท้ัง 11 คน มีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบปี พ.ศ. 2558-2562 อย่าง น้อย 1 รายการใน 5 ปี อันประกอบด้วย  
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์  
3. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์  
4. ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา 
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5. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร  
6. ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง  
7. ผศ.ปราณี นางแล  
8. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 
9. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล 
10.ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ 
 11. นายประฐมพงษ์ ทองรอด 
 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  

 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาท่ีสอนรายละเอียด 
    
   เป็นไปตามเกณฑ์   
  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน หรือในสาขา
ของรายวิชาท่ีสอน ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอนในคณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาท้ังส้ินจ า  นวน 40 คนซึ่ง
รวมผู้ช่วยสอนแล้ว โดยเป็นอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน อาจารย์ท่ีส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท 33 คน และ 17 คน ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 2 คน ด ารง
ต าแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
  

 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาท่ีสอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ท้ังนี้ มีช่ัวโมงสอนไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  

  เป็นไปตามเกณฑ์   
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 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไม่มีอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ 
เนื่องจากมีอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าและมีจ านวนมากเพียงพอกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
อธิบายกระบวนการก ากับมาตรฐาน และ ผลการก ากับมาตรฐาน 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงตามรอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
พะเยา และได้ใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 

และหลักสูตรนิติศาตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ปรับปรุงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 โดยข้อ 3.สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ อยู่ในวันท่ีประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 2561 

คณะได้เริ่มด าเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงตามรอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 
2560  นับเป็นการปรับปรุงในรอบท่ี  2  ของหลักสูตร   

และหลักสูตรนิ ติศาสตบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุ ง  พ .ศ.  2563 ไ ด้ปรับปรุ งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พศ. 2561 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 6 ข้อ 

 เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
 

AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 
Sub Criterion 1 

1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 
reflects the vision and mission of the institution.  The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยท่ัวกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate.  Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic ( sometimes 
called transferable skills)  outcomes that relate to any and all disciplines e. g. 
written and oral communication, problem- solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะท่ัวไป เช่น ทักษะการส่ือสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการด าเนินงาน   

 AUN 1.1  The formulation of the expected learning outcomes takes into account 
and reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit 
and known to staff and students. 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563   ได้ค านึงถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยท่ีก าหนดไว้ว่า มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อ
นวัตกรรมชุมชน สู่สากลและได้ก าหนดพันธกิจในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะในการเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างปัญญา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 ได้มาตรฐานตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ท้ังด้านความรู้ท่ัวไป ความรู้ในวิชาชีพ ทักษะท่ัวไป ทักษะทางวิชาชีพ มี 
คุณธรรมจริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดีในการด ารงชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาครบทุกมิติ โดย
ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ 3 ประการดังนี้   

K (Knowledge) การผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางกฎหมายบูรณาการอย่างมีคุณภาพ และเป็นระบบ 

ท้ังการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

S. (Skill) การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถท้ังวิชาการ วิชาชีพ พร้อมท างาน น าความรู้ไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ และให้บริการโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน สถาบันต่าง ๆ ท้ังในประเทศ ต่างประเทศ และ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์ความเข้มแข็งพัฒนา

อย่างยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาชน 

A.(Attitude) การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย 

รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 เนื่องจากปรัชญาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้เน้นหนักและให้ความส าคัญกับผลการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน (learning outcomes ) ท้ังในระดับหลักสูตรและรายวิชา เพราะเป็นเครื่องก าหนดและตัวชี้วัดท่ีส าคัญ
ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ หรือสามารถใช้ทักษะต่างๆ ตามท่ีได้เรียนไปจากหลักสูตรหรือไม่ คณะ
นิติศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนรวมถึงกระบวนการจัดการศึกษาและก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
(ELOs) โดยการก าหนด ELOs นั้น พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร และวิเคราะห์ความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพิจารณาจากเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ท้ัง 5 
ด้าน และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์(มคอ.1) และค านึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธ กิจของมหาวิทยาลัยและของคณะนิติศาสตร์โดยหลักสูตรสรุปความสอดคล้อง ELOs กับกรอบ 
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มาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 
(มคอ.1) และข้อมูลอื่นๆ (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.1-1) ดังตารางท่ี 1.1 
 

ตารางที่ 1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs) 
          นิสิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง Specific LO Generic LO Level TQF มคอ. 1 
1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
กฎหมายเพื่อแก้ปัญหา
ระดับปัจเจกชน และ
สังคมได้  
 

  ความรู้ (2) ปัญญา (3) 

2. แสดงออกว่าเป็นผู้ท่ีมี
ทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ 

  ความรู้ (2) ความรู้ (2) 

3. ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
มาตรฐานทางวิชาชีพด้าน
กฎหมาย 
 

  มคุีณธรรม
จริยธรรม (1) 

มีคุณธรรม
จริยธรรม (1) 

4. ค้นคว้าหาความรู้ให้
เท่ากันการเปล่ียนแปลง
ด้านอาชีพ สังคม และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ตนเองตามกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

  การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ (5) 

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ (5) 

 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีหลักสูตรก าหนดไว้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ 

สถาบันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ หลักสูตรได้มีการ 

กระจายความรับผิดชอบไปสู่รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการสร้างผล 

การเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามหลักสูตรให้กับผู้เรียน และเพื่อให้ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับผลการ 
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เรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ ดังท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 

AUN 1.2 The programme shows the expected learning outcomes of the graduate.  Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning outcomes 
which should be aligned to the programme expected learning outcomes. 

 หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563   มีการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของบัณฑิตไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 1. ประยุกต์ใช้
ความรู้ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาระดับปัจเจกชน และสังคมได้ 2. แสดงออกว่าเป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีจ าเป็นในการ
ประกอบวิชาชีพ 
3. ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพด้านกฎหมาย 4. ค้นคว้าหาความรู้ให้
เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และก าหนด Curriculum Mapping เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการ สร้างผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตรสู่ระดับรายวิชา ดังท่ีได้รายงานไว้ในหัวข้อ AUN 1.1 ตัวอย่างเช่น  รายวิชาคลินิกกฎหมายให้
ค าปรึกษากฎหมายท่ัวไป  การเรียนการสอนในรายวิชาได้รับการออกแบบให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
รายวิชาและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาระดับปัจเจกชน และสังคม  ผู้เรียนแสดงออกว่าเป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบ
วิชาชีพ ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพด้านกฎหมาย สามารถค้นคว้าหา
ความรู้ให้เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของบัณฑิต  ซึงรายวิชาดังกล่าวให้นิสิตจับกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย
แก่ผู้มาใช้บริการ  ในการท างานดังกล่าวนิสิตต้องซักถามข้อเท็จจริงจากผู้ขอค าปรึกษา ค้นคว้าทางกฎหมาย 
ท าความเห็นทางกฎหมาย ด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติการท างานในคลินิก พัฒนาบุคลิกภาพและท างาน
ตามมาตรฐานจริยธรรมของนักกฎหมาย ร่างเอกสาร ท าการติดต่อส่ือสารกับบุคคลภายนอก วิเคราะห์และ
เตรียมรูปคดี แก้ปัญหาให้กับลูกความ การลงมือปฏิบัติให้ค าปรึกษากฎหมาย ให้ค าแนะน าและส่งต่อปัญหา
ทางกฎหมายแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานและลงมือปฏิบัติ การ
สังเคราะห์ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียน    (รายการหลักฐาน  AUN-QA-1.2-1รายละเอียด
แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา  ตัวอย่าง ข้อเท็จจริง และ  การให้ค าปรึกษาของนิสิต) 

เพื่อให้การเรียนการสอนในทุกคาบเรียนและทุกรายวิชาบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชาและ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อแลกเปล่ียน
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร สร้าง ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอนในเรื่องการ
จัดการศึกษาแบบ Outcomes based และความรับผิดชอบของ รายวิชาและความส าคัญของการออกแบบ
การสอนในแต่ละบทเรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรได้ ก าหนดไว้ 
 
 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 
AUN 1.3 The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate 
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic ( sometimes called 
transferable skills)  outcomes that relate to any and all disciplines e.g.  written and oral 
communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills, etc. 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ร่างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดผลการ เรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ังในส่วนท่ีเป็นผลการ
เรียนรู้ท่ัวไป และผลการเรียนรู้เฉพาะทาง ท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และ คุณธรรมจริยธรรม โดยในส่วนของผล
การเรียนรู้ด้านความรู้ หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนท้ังวิชาท่ีเป็น ความรู้ท่ัวไปและความรู้เฉพาะทาง
ของนิติศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรก าหนดให้
นิสิตเรียนวิชาศึกษาท่ัวไป  วิชาเฉพาะ และวิชาเลือกเสรี  ในการจัดท าหลักสูตรนั้นได้มีกระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ท่ี เกี่ยวข้องร่วมกันน าหลักการ วางแผน ตลอดจนศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมามา 
ประกอบการพิจารณาในการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจนโดยแสดงถึงความถึงความสัมพันธ์ 
ต้ังแต่รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง และรายวิชาเฉพาะทาง มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเพื่อบรรลุผลการ 
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยก าหนดให้  

ช้ันปีท่ี 1 มีแผนการเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกฎหมายพื้นฐานส าหรับผู้
เริ่มเรียน  เช่น วิชากฎหมายแพ่งหลักท่ัวไป กฎหมายมหาชนเบื้องต้น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา เป็นต้น เป็นการเรียนรู้กฎหมายเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจกฎหมาย ขั้นต้นและเข้าใจถึงทักษะชีวิตท่ีจ าเป็นของตนก่อนโดย
แนะน าเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายให้กับผู้เรียน และมี กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน
โครงการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ผู้ปกครองพบผู้บริหารและบ่มเพาะต้นกล้านัก 
กฎหมายเพื่อความเป็นเลิศซึ่งให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแผนการเรียน
และล าดับการเรียนรู้ กฎหมายต้ังแต่เริ่มต้นจนกระท่ังถึงวิชาเฉพาะทาง  

ช้ันปีท่ี 2  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายสารบัญญัติ ท่ีกล่าวถึงสิทธิ หน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับรัฐ ซึ่งเป็นวิชาท่ีต่อยอดจากการ
เรียนในรายวิชาในปีแรก เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา 
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กฎหมายปกครอง เป็นต้น อันเป็นรายวิชาระดับกลาง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอันต่อยอดจากการเรียนในช้ันปีแรก  

ช้ันปีท่ี 3  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมายอันเป็น
รายวิชาระดับกลางเพื่อสามารถ น าเอาความรู้จากรายวิชาสารบัญญัติท่ีได้เรียนปีท่ี
ผ่านมาเน้นไปปรับใช้และวิเคราะห์ได้ในทางปฏิบัติหรือการพิจารณาคดีความ เช่น 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะ
พยาน กฎหมายระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย และ กฎหมาย
เอกเลือก เป็นต้น  

ช้ันปีท่ี 4  ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการท าระเบียบวิธีวิจัย วิชาเลือกเสรี การว่าความและ
ศาลจ าลอง คลินิกฝึกงานวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึงความยุติธรรม 
คุณธรรมจริยธรรมและความ เช่ียวชาญเฉพาะ อันเป็นรายวิชาเฉพาะทาง โดย
หลักสูตรมีวิชาเอกเลือกจ านวน 5 กลุ่มสาขาอันเป็นกฎหมาย เฉพาะด้านในกลุ่ม
สาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตได้มีอิสระในการเรียนรู้ในส่ิงท่ีตนสนใจ
รวมถึงเพื่อตอบสนองถึงความสนใจเฉพาะด้านของผู้เรียนท่ีหลากหลายในอีกทาง
หนึ่ง โดยมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยท่ี ให้นิสิตน าเอาสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมอัน
เช่ือมโยงบูรณาการกับกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและ สามารถต่อยอดให้
เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมายท่ีเป็นประโยชนต่อสังคมได้ การว่าความท่ี
เน้นการ ฝึกทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักกฎหมายในการพิจารณาคดีในศาล ตลอดจน
การฝึกงานวิชาชีพกฎหมายอันเป็น การเพิ่มทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและ
ส่งผลไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

 
ในส่วนของผลการเรียนรู้ด้านทักษะ หลักสูตรได้ร่างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะท้ังท่ีเป็นทักษะท่ัวไป และ 

ทักษะของวิชาชีพ ในส่วนท่ีเป็นทักษะท่ัวไป หลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้กระจายความรับผิดชอบในการ 
สร้างทักษะเหล่านี้ลงไปในระดับรายวิชา โดยก าหนดไว้ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล 
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในหลักสูตร นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ได้ให้ 
ความส าคัญกับการสร้างทักษะท้ังทักษะท่ัวไปและทักษะทางวิชาชีพให้กับนิสิต จึงได้จัดการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเพื่อระดมสมองอาจารย์ผู้สอน ก าหนดทักษะท่ีควรเป็นผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และกระจายออกเป็น 
ความรับผิดชอบของผู้สอนในแต่ละช้ันปี ดังท่ีได้รายงานไว้ในหัวข้อ AUN 1.1    และนอกจากนี้คือ หลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดให้มีช่ัวโมงฝึกปฏิบัติทุก รายวิชา เช่น  วิชา 3 หน่วย
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กิตก าหนดช่ัวโมงสอนเป็น 3(2-2-5) ซึ่งหมายถึงผู้สอนต้องสอน 2 ช่ัวโมง และให้ นิสิตฝึกปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง ซึ่ง
การก าหนดจ านวนหน่วยกิตดังนี้ เพื่อเป็นการสร้างผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในด้าน ทักษะ และตามประกาศ
คณะว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ห้ามผู้สอนใช้ช่ัวโมงฝึกปฏิบัติเพื่อการ บรรยาย เพื่อให้การเรียน
การสอนในหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ด้านทักษะอย่างแท้จริง และเพื่อสร้างทักษะการท าางานในวิชาชีพ 
หลักสูตรได้ก าหนดวิชาบังคับให้นิสิตต้องฝึกการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพทาง กฎหมายในรายวิชาคลินิก
ฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย หรือวิชาคลินิกอื่น เช่น คลินิกกฎหมายท่ัวไป คลินิกสอน เผยแพร่กฎหมายในชุมชน 
และ คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน เป็นต้น ในส่วนของผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร
ได้ก าหนดไว้ท้ังคุณธรรมจริยธรรมท่ัวไป เช่น มี ความกตัญญู และน าคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น ยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนัก
กฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม
จึงมีท้ังส่วนท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ัวไป และผลการเรียนรู้เฉพาะทาง  

 
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

 
 
AUN 1.4 The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of stakeholders.  

 
การจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยาได้ด าเนินการโดยผ่านการระดมความ
คิดเห็นและการได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อน ามา วิเคราะห์ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 
ได้แก่ คณาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ท่ี ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว นิสิตท่ีก าลังศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งได้ด าเนินการให้สอดคล้องการ ด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF)และ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาระดับปัจเจกชน และสังคมได้ จากการส ารวจความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง พบว่า ต้องการน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
สอบแข่งขัน  น าความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพ และการเล่ือนต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น (บัณฑิตโครงการพิเศษ)   

 2. แสดงออกว่าเป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ จากการส ารวจความต้องการของผู้มี
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ส่วนได้ เสียในกลุ่มผู้สอน (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.4-1 ) และ(รายการหลักฐาน AUN-QA-1.4-3)นิสิต 
ผู้ใช้บัณฑิต  (รายการหลักฐานAUN-QA-1.4-2 )และผู้ปกครอง  พบว่า มีความต้องการอยากให้บัณฑิตท่ีจบ
การศึกษามีทักษะในการท างานและเป็นผู้ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   

3. ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพด้านกฎหมาย จากการส ารวจ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง พบว่า ต้องการอยากเห็นบัณฑิต ท่ีจบ
การศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ท่ีท่ีมีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และใช้กฎหมาย อย่าง
เป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม    

 4. ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองตาม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จากการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่ม ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ปกครอง พบว่า อยากเห็นบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรค้นคว้าหาความรู้ให้เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้าน
อาชีพ สังคม และ เทคโนโลยี  และต้องการให้บัณฑิตพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดังนั้น 
ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังตามท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้จึงได้สะท้อนถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
นอกจากนี้ ผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งถือเป็นข้อมูล
ป้อนกลับท่ีสามารถประเมินได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานมีความพึงพอใจ ต่อตัวบัณฑิต  

 
รายการหลักฐาน 
AUN-QA-1.1-1  ตารางการก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ELOs ของหลักสูตร  

          AUN-QA-1.2-1 แบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา  ตัวอย่างข้อเท็จจริง และ  การให้ค าปรึกษาของนิสิต 
AUN-QA-1.4-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ การวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตร นิติศาสตร

บัณฑิต   
AUN-QA-1.4-2 รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะ

บัณฑิต 
AUN-QA-1.4-3 รายงานโครงการพัฒนาผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังส าหรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist ระดับ 
 2562 2563 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission 
of the university (1,2) 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 4 

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

3 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสตูร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes.  They help students 
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดย 
ครอบคลุมท้ังความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ท่ีแสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตร
กับองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ 

 

 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และได้น ามาใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา เพื่อให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561      
ท้ังสองหลักสูตรได้จัดท าตามมคอ.2 ตามมาตรฐานการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาดังนั้น จึงมี
รายละเอียดครบถ้วน ดังเช่น ช่ือสถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน ช่ือสถาบันท่ีให้ปริญญา ช่ือปริญญา ช่ือ
หลักสูตร หน่วยงานท่ีรับรอง เกณฑ์การรับเข้า ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
รายละเอียดของกระบวนวิชาต่าง ๆ จ านวนหน่วยกิต อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา จ านวนปีท่ีเรียน เป็นต้น โดย
มีการแสดงรายละเอียด ข้อก าหนดต่างๆ ไว้ใน มคอ. 2 (รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-1) คณะนิติศาสตร์ได้
น าข้อมูลของหลักสูตรท้ังหมดไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น  คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษ 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา (รายการหลักฐาน 
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 AUN-QA-2.1-2) เว็บไซต์ของหน่วยงาน ส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา (รายการหลักฐาน AUN-QA-
2.1-3)   และเว็บไซต์ https://www.law.up.ac.th ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นต้น   
(รายการหลักฐาน AUN-QA-2.1-4) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีการอัพเดทข้อมูลทุกปี เพื่อให้ ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน
มากท่ีสุด  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

AUN 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ก าหนดใหค้รอบคลุมท้ังในด้านความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ และครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ และผลการเรียนรู้ท่ัวไป เพื่อบรรลุผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ได้ใช้วิธีการ Backward design  กระจายความรับผิดชอบในการ
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้กับรายวิชาต่าง  

 (รายการหลักฐาน AUN QA-2.2.1)  ดังตารางท่ี 2.2  
ตาราง 2.2 การจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้กับรายวิชาต่าง ๆ   

ด้าน ELO รายวิชา 

ช้ันปีท่ี 1   

ทักษะท่ัวไป 1. ส่ือสารด้วยการฟัง อ่าน และเขียน อย่างชัดเจน จับ

ประเด็นได้ 

ทุกรายวิชา 

2. แสดงออกให้เห็นว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ - กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

- กฎหมายทรัพย์สิน 

3. แสดงออกถึงการมีความคิดท่ีเป็นระบบ - กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 

-  กฎหมายนิ ติกรรมและ

สัญญา 

- กฎหมายทรัพย์สิน 

4. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าเพื่อส่งเสริม

การเรียนได้ 

-  กฎหมายนิ ติกรรมและ

สัญญา 

- กฎหมายทรัพย์สิน 
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ด้าน ELO รายวิชา 

ทักษะเฉพาะ 1. ส่ือสารด้วยการอ่าน และเขียนเอกสารทางกฎหมายได้

อย่างชัดเจน จับประเด็นได้ 

ทุกรายวิชา 

2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากโจทย์ปัญหาท่ี

ก าหนดให้ได้ 

ทุกรายวิชา 

ทัศนคติท่ัวไป 1. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย ทุกรายวิชา 

2. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ทุกรายวิชา 

3. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีมารยาททางสังคม ทุกรายวิชา 

ทัศนคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในความยุติธรรม ทุกรายวิชา 

 

ทัศนคติ (ส าหรับทุกรายวิชา) 

ช้ันป ี ทักษะท่ัวไป ทักษะเฉพาะ 
1 1.ปฏิบัติตนตามกฎหมาย  

2.แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3.แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีมารยาททางสังคม 

1.ยึดมั่นในความยุติธรรม 

  
 

หลักสูตรนิติศาสตร บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563  มีการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความ ชัดเจน ครบถ้วน 

ทันสมัย มีสัดส่วนการวัดประเมินผลท่ีชัดเจน ใช้ได้จริง และเกิดผลดีต่อผู้เรียนโดยมีเนื้อหาท่ี เป็น

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ของ

หลักสูตรและรายวิชาไว้ชัดเจน ท้ังในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก ท่ีเพิ่ม ความ

โดดเด่นเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้นโดยเพิ่มจ านวนช่ัวโมงปฏิบัติในแต่ละวิชา นอกจากนี้มีกลุ่มสาขาวิชาเอก 

เลือกท่ีมีจ านวนให้เลือกมากขึ้น อันสอดคล้องกับทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพกฎหมายท่ีหลากหลาย เนื้อหาวิชา 

ครอบคลุมในด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ โดยเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  

2563 ท่ีเน้นการออกแบบการสอนท่ีเป็นการฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ท้ังด้าน
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ความรู้ ทักษะ และทัศนคติและได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัยทุกปีการศึกษา ท้ังนี้การด าเนินการ

หลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 3 ของรายวิชาต่าง ๆ ของผู้สอนท่ีปรึกษาหารือร่วมกันจัดท าขึ้น และท าความเข้าใจ

ถึงรายละเอียดต่าง ๆ แม้จะมีหลายกลุ่มเรียนในแต่ละวิชาก็ตาม และด าเนินการปรับปรุง ก่อนเปิดเรียนรวมทั้ง

นิสิตเข้าถึงข้อมูล มคอ.3 ในวันแรกของการเปิดเรียน จากอาจารย์ผู้สอนหรือดาวน์โหลด จากระบบการ

ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาของภาคการศึกษานั้น ซึ่ง มคอ. 3 ได้แสดงถึงรายละเอียดการ ด าเนินการ

เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรมหรือส่ือการสอน วิธีการวัดประเมินผล ท่ีเป็นมาตรฐานการ เรียนรู้และ

แผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

สัดส่วนคะแนนของการวัดประเมินผลสัปดาห์ท่ีวัดประเมินผลเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพหลักสูตร อันสะท้อน

ถึงการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร ท่ีเกี่ยวกับผู้สอน วิธีการและ

ผลลัพธ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ   และการรายงานผลการด าเนินงานภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค การศึกษาใน มคอ. 

5 เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

AUN 2.3 The program and course specification are communicated and made available 

to the stakeholders  

ข้อมูล มคอ. 2 ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เช่น ปรัชญา โครงสร้างหลักสูตร )  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รูปแบบ

ของหลักสูตร  อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้ หลายรูปแบบ 

เพื่อให้เหมาะสมกับการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเช่น  

-ข้อมูลมคอ.2 ในเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ (รายการหลักฐาน AUN QA-2.3-1) กลุ่มเป้าหมาย คือ 

อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณครูแนะแนว  บุคคลท่ัวไป หน่วยงานของรัฐ และ

เอกชน   ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง โดย เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์คณะ Facebook  

 -แผ่นพับเอกสารแนะน าหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย คือ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  คุณครูแนะ

แนว  บุคคลท่ัวไป หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ระบุเนื้อหาสถานท่ีท าการ สอน ช่ือหลักสูตร คุณวุฒิท่ีได้รับ

เมื่อส าเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ผลการเรียนรู้ท่ี คาดหวังของหลักสูตร การรับเข้า 

โครงสร้างหลักสูตร ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายวิชา ระดับการศึกษา สาระต่าง ๆ ท่ีส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร รวมถึง

ค่าเทอมตลอดการศึกษาในหลักสูตร เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ เพจ Facebook Line 

และการส่งไปรษณีย์เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย (รายการหลักฐาน AUN QA-2.3-2) 
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 -เล่มคู่มือนิสิต กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต โดยเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ เว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัย Facebook (รายการหลักฐาน AUN QA-2.3-3) 

ส่วนข้อมูลมคอ.3  ท่ีมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรมหรือส่ือการสอน กิจกรรมหรือ

ส่ือการสอน วิธีการวัดประเมินผล ท่ีเป็นมาตรฐานการ เรียนรู้และแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) สัดส่วนคะแนนของการวัดประเมินผลสัปดาห์ท่ีวัด

ประเมินผล ได้เผยแพร่ไว้หลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มของผู้เรียน   

อย่างเช่น  

- ในเว็บไซด์ของคณะนิติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์  นิสิต และบุคคลท่ัวไป (รายการหลักฐาน 

AUN QA-2.3-4) 

-อาจารย์ผู้สอนได้อธิบาย มคอ.3  แต่ละรายวิชา ในสัปดาห์แรกของการเรียน  

รายการหลักฐาน  

1. AUN-QA 2.1.1มาตราฐานคุณวุฒิระดับช้ันปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

2. AUN-QA-2.1-2) คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยพะเยา  

3. AUN-QA-2.1-3  เว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. AUN-QA-2.1-4 เว็บไซต์ https://www.law.up.ac.th ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

5.  AUN QA-2.2.1 ตารางการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้กับรายวิชา

ต่าง ๆ   

6. AUN QA-2.3-1 มาตราฐานคุณวุฒิระดับช้ันปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 

7.  AUN QA-2.3—2  แผ่นพับเอกสารแนะน าหลักสูตร 

8.  AUN QA-2.3-3 คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  2563 มหาวิทยาลัยพะเยา  

9. AUN QA-2.3-4  เว็บไซต์ https://www.law.up.ac.th ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ  3 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 4 

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date (1,2) 

 รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 3 

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 

Sub Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning 
outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาท่ีมีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialised courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue 
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments 
in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างท่ียืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเช่ียวชาญ บูรณาการ 
การเปล่ียนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัย 
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ผลการด าเนินงาน  

AUN 3. 1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 
expected learning outcomes 

 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560   และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้ว่า บัณฑิตท่ีจบในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะต้อง  
1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาระดับปัจเจกชน และสังคมได้  
2. แสดงออกว่าเป็นผู้ท่ีมีทักษะท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 
3. ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพด้านกฎหมาย 
4. ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองตาม

กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

 1 เพื่ อผลิตบัณฑิ ต ให้ มี ความรู้ ความ เ ช่ี ยวชาญทางกฎหมาย มี ทั กษะการปฏิ บั ติ   
มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบท้ังการศึกษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเรียนรู้รอบด้านท้ังวิชาการ วิชาชีพ พร้อมท างาน น า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้บริการมีส่วนร่วมกับชุมชนสถาบันต่าง ๆ ท้ังในประเทศ ต่างประเทศ ประยุกต์ใช้
ความรู้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์ความเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ  
 3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย 
รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติท่ีดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนรักษาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามมคอ.2 (รายการหลักฐาน AUN-
QA-3.1.1) 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ท่ีแบ่ง
ออกเป็น 8 ด้าน คือ 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.
สุนทรียภาพ 7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ และ 8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้รับการออกแบบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวังโดยก าหนดให้ผู้เรียนต้องศึกษาวิชาต่าง ๆ  ท้ังท่ีเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเฉพาะทางท่ีเป็นกฎหมายท้ัง
ทางด้านสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ และวิธีการ
น ากฎหมายเหล่านั้นไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาท้ังในระดับปัจเจกชน และสังคม นอกจากกระบวนวิชาท่ีมุ่งสร้าง
ความรู้ทางกฎหมายให้กับผู้เรียนแล้ว หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้ก าหนดให้มีวิชาท่ีมุ่งสร้างทักษะท่ีจ าเป็นใน
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การประกอบวิชาชีพ และคุณธรรม จริยธรรมของนักกฎหมายให้แก่ผู้เรียน เช่น วิชาคลินิกกฎหมายต่าง ๆ วิชา
ระเบียบวิธีวิจัย และวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้รับการออก
แบบให้เอื้อต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะให้กับผู้เรียน โดยก าหนดให้ทุกคาบเรียนต้องมีการฝึกปฏิบัติ
ให้กับผู้เรียน เช่น วิชา 3 หน่วยกิต หลักสูตรก าหนดให้มีช่ัวโมงเรียนในช้ันเรียน 4 ช่ัวโมง เป็นการสอน 2 
ช่ัวโมง และฝึกปฏิบัติ 2 ช่ัวโมง 
 ในด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน คณะนิติศาสตร์ตระหนักดีว่าการ
สอนแบบด้ังเดิมท่ีใช้การบรรยายเป็นหลัก ไม่สามารถท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรได้ ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนปรับเปล่ียนวิธีการสอน
ทุกกระบวนวิชาให้เป็นการสอนท่ีผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม เช่น การถามตอบ การอภิปราย การแสดงบทบาท
สมมุติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท างานกลุ่ม การฝึกปฏิบัติ การน าเสนอหน้าช้ันเรียน การใช้กรณีศึกษา 
การท าโครงงาน และการลงมือปฏิบัติจริง   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางปัญญา สามารถค้นคว้าหาความรู้ให้
เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และปรับเปล่ียนวิธีการประเมินผู้เรียนจากการประเมินด้วยข้อสอบเพียงอย่างเดียวเป็นการประเมินในรูปแบบ
ต่างๆ ท่ีหลากหลายมากขึ้น เช่น การประเมินจากผลงานในรูปแบบของการท ารายงาน การค้นคว้า การท า 
info graphic การท าค าปรึกษาและการให้ค าปรึกษา การเขียนเอกสารทางกฎหมาย การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน การท า reflective journal เป็นต้น  (รายการหลักฐานAUN QA -3.1.2) ดัง
ตารางท่ี 3.1 
 ยกตัวอย่างเช่น   
ตารางที่ 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการ
บรรลุผล 

วิชาในหลักสูตร ได้มาจากผู้มีส่วน
ได้เสีย 

    ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการจัดการเ รียนการ
สอน 

การประเมินผู้เรียน 

1) คลินิกฝึกงาน
วิชาชีพนัก
กฎหมายLegal 
Professional 
Internship 
Clinic 

1)  นิ สิต ท่ีส า เร็จ
การศึกษาและ ได้
มี ง า น ท า ห รื อ
ประกอบอาชีพ  
2)นิ สิตและ ผู้ ใ ช้
บัณฑิต 

1.ทักษะความเข้าใจและการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
ส าหรับการท างาน  
2 . ก าร ฝึกปฏิ บั ติ ง า น ใน
หน่วยงานทางกฎหมายของ
รั ฐและหรื อ เอกชน  การ

ให้นิสิตฝึกการปฎิบัติงานใน
หน่วยงานทางกฎหมายของ
รัฐและหรือ เอกชน 

1.แต่ละสัปดาห์นิสิตต้องส่ง
รายงาน reflective journal 
มาให้อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2.เมื่อครบสัปดาห์ สุดท้าย
ของเทอมการศึกษา  ให้นิสิต
รวบรวม reflective journal 
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เรียนรู้จากประสบการณ์การ
ฝึกปฏิบัติงาน  
3 . ก า ร ติ ด ต า ม ผ ล แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ฝึ ก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ
กฎหมาย การสังเคราะห์ผล
การเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้เรียน 
 

เ ข้ า เ ป็ น เ ล่ ม แ ล้ ว น า ส่ ง
อาจารย์ท่ีปรึกษา   
3.เมื่ออาจารย์ ท่ีปรึกษาได้
เล่มแล้วจักประเมินผลการ
ฝึก ง าน   และผลก า ร ให้
คะแนนของหน่วยงานท่ีนิสิต
ไปฝึกการปฎิบัติงานมา โดย
ผลการประเมินจะให้ S / U  
ห ม า ย เ ห ตุ   reflective 
journal หมายถึง การเขียน
รายงานเพื่อ 
1. Report (ส่ิงท่ีพบเจอใน
การฝึกงานและได้ท า) 
2. Relating (เช่ือมโยงส่ิงท่ี
พบเจอกับความรู้ท่ีมีอยู่เดิม 
หรือความรู้ใหม่ท่ีพบจากส่ิงท่ี
พบเจอ) 
 3. Reasoning (วิเคราะห์ว่า
เหตุผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้นมีอะไร
หรือน่าจะเป็นอย่างไรท าไม
ประเด็นนี้ส าคัญ) 
4 .  Reconstructing 
( แ ย ก แ ย ะ ป ร ะ เ ด็ น ข อ ง
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น เหตุผล
เบื้องหลัง แล้วมองมุมมอง
ตนเองว่าถ้าส่ิงนี้เกิดขึ้นกับ
นิสิตหรือถ้าเป็นนิสิตจะท า
อย่างไรคิดอย่างไร) 
 (รายการหลักฐาน AUN-
QA-3.1.2) 
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นอกจากรายวิชาท่ียกตัวอย่าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  มีรายวิชาท่ี
ให้นิสิตได้เลือกลงปฎิบัติตามคลินิกต่าง ๆ  เช่น คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชน คลินิกช่วยเหลือ
ทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม คลินิกกฎหมายเอกชน คลินิกกฎหมายมหาชน เป็นต้น รายวิชา
ดังกล่าวเป็นผลมาจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 1) นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาและ ได้มีงานท าหรือประกอบอาชีพ แล้ว 
2)นิสิตและผู้ใช้บัณฑิต 3) มคอ. 1 จึงท าให้เกิดรายวิชาดังกล่าวข้างต้น   

  
ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 

 
คลินิกให้
ค าปรึกษาทาง
กฎหมายท่ัวไป
General Legal 
Consultation 
Clinic 

 
1) นิ สิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาและ ได้
มี ง า น ท า ห รื อ
ประกอบอาชีพ 
2)ผู้ใช้บัณฑิต  

 
1.หลักการให้ค าปรึกษาทาง
ก ฎ ห ม า ย  ก า ร ซั ก ถ า ม
ข้อเท็จจริง การค้นคว้าทาง
กฎหมาย การท าความเห็น
ทา งกฎหมาย  ร ะ เบี ยบ
ปฏิบัติการท างานในคลินิก  
2.บุคลิกภาพและมาตรฐาน
จริยธรรมของนักกฎหมาย 
ก า ร ร่ า ง เ อ ก ส า ร  ก า ร
ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร กั บ
บุคคลภายนอก  
3.การวิเคราะห์และเตรียม
รูปคดี การแก้ปัญหาให้กับ
ลูกความ 
4 .  ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ใ ห้
ค าปรึกษากฎหมาย การ
แนะน าและส่งต่อปัญหาทาง
กฎหมายแก่หน่วยงาน ท่ี
เกี่ ยวข้อง  โดยใช้วิ ธี ก าร
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานและลงมือปฏิบัติ  
5.การ สัง เคราะห์ผลการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้เรียน 

 
1.ให้นิสิตแบ่งเป็นกลุ่มละ 3 
คน เมื่ อมี ผู้ ใ ช้ปรึกษาขอ
ค าปรึกษา นิสิตจะซักถาม
ข้อเท็จจริง   ค้นคว้าทาง
กฎหมาย และ ท าความเห็น
ทางกฎหมาย 
 
2.ก่อนนิสิตจักให้ค าปรึกษา
ผู้ใ ช้บริการ นิ สิตต้องน า
ความเห็น ท่ีค้นคว้ ามาไ ด้
น าไปปรึกษากับอาจารย์ท่ี
ปรึกษา (อาจารย์ท่ีปรึกษา
จะมีความเชียวชาญคดีแต่
ล ะ ค น )   เ มื่ อ อ า จ า ร ย์
เห็นชอบกับความเห็นของ
นิ สิ ต   นิ สิ ตสามารถนั ด
ผู้ใช้บริการมาให้ค าปรึกษา
ได้  

 
แต่ละกลุ่มต้องท าเคสหรือคดี 
อย่างน้อย ไม่ต่ ากว่า 5 คดี 
ถึงจะได้ผลประเมิน S  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษา  ข้อเท็จจริง และ 
การให้ค าปรึกษาของนิ สิต 
(รายการหลักฐาน AUN-QA-
3.1.3) 
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AUN 3. 2 The contribution made by each course to achieve the expected learning 
outcomes is clear 
 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังไว้อย่าง 

ชัดเจน และได้กระจายความรับผิดชอบในการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังลงสู่รายวิชา โดยแสดงในแผนท่ี 

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

โดยก าหนดอย่างชัดเจนว่ารายวิชาใดมีความรับผิดชอบหลักด้านใด ท่ีเป็นส่ิงต้องเน้นมาก (จุดด า) เช่น ด้าน 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ

การส่ือสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ ส่วนความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ท่ีควรให้มี 

เช่น ด้านสุนทรียศิลป์ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ โดยตลอดช่วงปีการศึกษา 2562 และ 

2563 คณะนิติศาสตร์ได้ท าความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนในเรื่องความส าคัญของผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ

หลักสูตรท้ังในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังค่านิยมต่าง ๆ ความรับผิดชอบของทุก 

กระบวนวิชา และทุกบทเรียนในการท าให้การเรียนการสอนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ส่งเสริมให้มีการ 

ปรับเปล่ียนวิธีการสอนจากการบรรยายเป็นหลักมาเป็นการสอนท่ีผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม (active learning) 

เพื่อท าให้กระบวนการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้ 

วิธีการวัดประเมินผลให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน   

(รายการหลักฐาน AUN-QA-3.2-1) ดังตารางท่ี 3.2 

ยกตัวอย่างเช่น ตารางที่ 3.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรแต่ละรายวิชา 

 
รายวิชา 

PLO 1 ประยุกต์ใช้ความรู้
ท า ง ก ฎ ห ม า ย เ พื่ อ
แก้ปัญหาระดับปัจเจกชน 
และสังคมได้ 

PLO 2แสดงออกว่าเป็น
ผู้ท่ีมีทักษะท่ีจ าเป็นใน
การประกอบวิชาชีพ 

PLO 3ประพฤติตน
เป็น ผู้ ท่ีมี คุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ
ม า ต ร ฐ า น ท า ง
วิ ช า ชี พ ด้ า น
กฎหมาย 

PLO 4ค้นคว้าหาความรู้
ใ ห้ เ ท่ า ทั น ก า ร
เปล่ียนแปลงด้านอาชีพ 
สังคม และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาตนเองตาม
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ยน รู้
ตลอดชีวิต 

ระเบียบวิธีวิจัย 1.เป็นวิชาท่ีช่วยให้นิสิตมี
ทักษะพื้นฐานด้านการ
วิจัยเชิงนิติศาสตร์ สอนให้
นิ สิ ต ส าม า ร ถ ค้ น ค ว้ า
เอกสารทาง 

   



60 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

กฎหมาย สามารถสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ ท้ัง
ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ 
2.รายวิชาท่ีสอนให้นิสิตมี
ทักษะเฉพาะในการเขียน
งานวิชาการด้านกฎหมาย 
การน าเสนอผลงานวิจัย
ทางกฎหมาย การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าและ
การท าางานเป็นทีม อัน
จะช่วยให้นิสิตสามารถ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ห รื อ
การศึกษาค้นคว้ า ด้ วย
ต น เ อ ง เ พื่ อ ส า เ ร็ จ
ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด้  ทั ก ษ ะ
เหล่านี้นิ สิตน าไปใช้ไ ด้
ตลอดชีวิต 

ห ลั ก วิ ช า ชี พ นั ก
กฎหมาย 

  1.จริยธรรม หน้าท่ี
แ ล ะ ง า น ข อ ง นั ก
ก ฎ ห ม า ย ใ น
หน่ วยงาน ต่าง  ๆ 
มรรยาทและวินัย 
อุ ด ม ค ติ ข อ ง นั ก
กฎหมาย อง ค์กร 
แ ละ ก า ร ค ว บ คุ ม
ก า กั บ ดู แ ล ผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชีพ
กฎหมาย  
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2.สามารถน า เอา
ความรู้มาปรับใช้กับ
ข้อเท็จและวินิจฉัย
โดยใช้อุดมการณ์
ของนักกฎหมายได้ 
ร ว ม ถึ ง ปั ญ ห า
จริ ยธรรมของนัก
กฎหมายท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 

คลินิกให้ค าปรึกษา
ท่ัวไป 

การวิเคราะห์และเตรียม
รู ป ค ดี  ก า ร แ ก้ ปั ญ หา
ให้กับลูกความ 

หลักการให้ค าปรึกษา
ท า ง ก ฎ ห ม า ย  ก า ร
ซักถามข้อเท็จจริง การ
ค้นคว้าทางกฎหมาย 
การท าความเห็นทาง
ก ฎ ห ม าย  ร ะ เ บี ย บ
ปฏิบั ติการท างานใน
คลินิก บุคลิกภาพ 
 

มาตรฐานจริยธรรม
ของนักกฎหมาย  

1.การร่างเอกสาร การ
ติ ด ต่ อ ส่ื อ ส า ร กั บ
บุคคลภายนอก  
2.การลงมือปฏิบั ติให้
ค าปรึกษากฎหมาย การ
แนะน าและส่งต่อปัญหา
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ก่
หน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง 
โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐานและลง
มือปฏิบัติ การสังเคราะห์
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
ประสบการณ์ของผู้เรียน 
 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
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AUN 3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-

date  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีเนื้อหารายวิชาท่ีทันสมัยสอดคล้องกับ 

ความเปล่ียนแปลงของสังคมและเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ 

บัณฑิตยสภา และสภาทนายความ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 

Qualifications framework for Higher Education: TQF) ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ได้น าผล 

การประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้เสีย ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษายุคปัจจุบัน ท่ีเน้นให้ผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง (student centered learning) ให้ผู้เรียนรู้จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จ านวน วิชาแกน

ลดลง เพิ่มกลุ่มสาขาวิชาเอกเลือกเพื่อรองรับความสนใจผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน ซึ่งจากเดิม 5 กลุ่มเพิ่ม เป็น 6 

กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน กลุ่มสาขากฎหมายธุรกิจและเอกชน กลุ่มสาขา กฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาขากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มสาขากฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรายวิชาในหลักสูตร 

เช่น วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วิชากฎหมายแรงงาน วิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ วิชา

กฎหมายภาษีอากร วิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว วิชากฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม การ

จัดต้ังศาลช านัญพิเศษต่าง ๆ เช่น ศาลแรงงาน ศาลล้มละลาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง 

ประเทศ ศาลภาษีอากร ศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการจัดต้ังศาลส่ิงแวดล้อมในอนาคตด้วย 

ในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันน าหลักการ วางแผน 

ตลอดจนศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมามาประกอบการพิจารณาในการจัดเรียงรายวิชา 

อย่างเป็นระบบอย่างชัดเจนโดยแสดงถึงความถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง และ 

รายวิชาเฉพาะทาง มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง   (รายการหลักฐาน AUN-

QA-3.3-1) ดังตารางท่ี 3.3 
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 ตาราง 3.3 โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ

ทางอย่างชัดเจน 

ช้ันป ี รายละเอียด 
   1.  
(ระดับต้น) 

ช้ันปีท่ี 1 มี แผนการเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และกฎหมายพื้นฐาน
ส าหรับผู้เริ่มเรียนแต่ละภาคเรียน จ านวน 5 รายวิชา เช่น วิชากฎหมายแพ่งหลัก
ท่ัวไป กฎหมายมหาชนเบ้ืองต้น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 
เป็นต้น เป็นการเรียนรู้กฎหมายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายขั้นต้นและ
พัฒนา ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการศึกษากฎหมาย เช่น ทักษะการอ่านเอกสาร
ทางกฎหมาย ทักษะการเขียนตอบ ข้อสอบ และทักษะท่ัวไป เช่นทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม และมีกิจกรรมเสริม หลักสูตรใน
โครงการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ผู้ปกครองพบผู้บริหารและบ่มเพาะต้นกล้านัก
กฎหมายเพื่อความ เป็นเลิศซึ่งให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแผนการเรียน
และล าดับการเรียนรู้กฎหมายต้ังแต่เริ่มต้น จนกระท่ังถึงวิชาเฉพาะทาง 

   2 
(ระดับกลาง) 

ช้ันปีท่ี 2 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายสารบัญญัติ ท่ีกล่าวถึงสิทธิ หน้าท่ี
และความรับผิดชอบ ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยอาศัยฐานความรู้
จากการเรียนในรายวิชาในปีแรก จ านวน 10 รายวิชา  เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ 
กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง เป็นต้น อันเป็นรายวิชา 
ระดับกลาง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจกฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอันต่อ
ยอดจากการเรียนในช้ันปีแรก 

   3. ช้ันปีท่ี 3 ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเป็นกฎหมาย
เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี กฎหมายระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมายอันเป็นรายวิชาระดับกลาง เพื่อสามารถน าเอา ความรู้จากรายวิชาสาร
บัญญัติท่ีได้เรียนปีท่ีผ่านมาเน้นไปปรับใช้และวิเคราะห์ได้ในทางปฏิบัติหรือการ 
พิจารณาคดีความ มีจ านวนวิชากฎหมายจ านวน 12 รายวิชา เช่น กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน 
กฎหมายระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย และ กฎหมายเอก
เลือก เป็นต้น 

   4 ช้ันปีท่ี 4 ก าหนดให้เรียนวิชาท่ีผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ ท่ีได้เรียนรู้มาตลอด
หลักสูตรกับการลงมือ ปฏิบัติจริง เช่น วิชาระเบียบวิธีวิจัย  และการฝึกปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางกฎหมายจากกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย วิชาต่าง ๆ ในช้ัน
ปี 4 นี้เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อสร้างทักษะทางปัญญา 
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ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะในการประกอบวิชาชีพ และ 
กระบวนวิชาเหล่านี้ เป็นโอกาสท่ีผู้เรียนจะได้เห็นความสัมพันธ์ ท่ีแท้จริงของ
กฎหมายกับสังคม ได้เรียนรู้ถึง ความยุติธรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย 
และสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ดังเช่น รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยให้นิสิตศึกษา
ค้นคว้ากฎหมายบูรณาการกับข้อเท็จจริงในสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและ 
สามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมได้ วิชาว่าความท่ีเน้นการ ฝึกทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับนักกฎหมายในการ
พิจารณาคดีในศาล และกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมายท่ีท าให้ผู้เรียนได้ บูรณาการความรู้
ท่ีศึกษามาตลอดหลักสูตรมาใช้ในการท างานจริง อันเป็นการเพิ่มทักษะความ
เช่ียวชาญเฉพาะ ด้านและส่งผลไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร
ในทุกด้าน การบรรจุกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมายไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง 2563 โดย ก าหนดให้นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาคลินิกฝึกงาน
วิชาชีพนักกฎหมาย จ านวน 6 หน่วยกิต หรือ เลือกวิชาการศึกษา กฎหมายเชิง
คลินิก คลินิกกฎหมายท่ัวไป คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คลินิกช่วยเหลือ
ทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม และคลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน 
วิชาละ 2 หน่วยกิต รวม 3 วิชา 6 หน่วย กิต 

การบรรจุกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมายไว้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  นับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งส าคัญของการปรับปรุงหลักสูตร และท าให้

หลักสูตรมีความทันสมัย มากท่ีสุด เนื่องจากเป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทยท่ีมี

การน าเอาวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(Work Integrated Learning) ท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศท่ีพัฒนาแล้วมาบรรจุไว้ใน

หลักสูตรการศึกษากฎหมาย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
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รายการหลักฐาน  

1.AUN-QA-3.1-1 มคอ.2  

2. AUN-QA-3.1-2.ตารางการออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดยแต่ละรายวิชา

สนับสนุนการบรรลุผล 

3. AUN QA -3.1-3 รายงานการฝึกงาน (reflective journal) 

4. AUN-QA-3.2-1ตารางผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรของแต่ละวิชา 

5. AUN-QA-3.3-1ตารางโครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชา

เฉพาะทางอย่างชัดเจน 

ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 

3.1 The curriculum is designed based on 
constructivealignment with the expected learning outcomes 
(1)การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

 

3 4 

3.2 The contribution made by each course to 
achievethe expected learning outcomes is clear (2) 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ ท่ี
คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 4 

3.3 The curriculum is logically structured, 
sequenced,integrated and up-to-date (3,4,5,6) 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาท่ีมีการเรียงล าดับ 

อย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 
Sub Criterion 4 

1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy 
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs 
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of 
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by 
what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ ชุด
ของความเช่ือท่ีมีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน 
เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher.  It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of 
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies 
she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดท่ีผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning.  Students learn best in a 
relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี้ 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 



67 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn 
and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical 
inquiry, information- processing skills, a willingness to experiment with new ideas 
and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นท่ีจะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
ประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

 
ผลการด าเนินงาน 
   
AUN 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 
stakeholders 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563  ได้ก าหนดปรัชญาของหลักสูตรเช่นเดียวกันว่า “นิติศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการศึกษา
กฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายมาน้อมน าอ านวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและสันติสุขแก่ปวงชน”  

ปรัชญาการศึกษาดังกล่าวมีความชัดเจนและเป็นการส่ือสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงความเช่ือ
ร่วมกันของคณะนิติศาสตร์ว่าการจัดการศึกษาตามหลักสูตรท้ังสองนี้มิได้มุ่งแต่เพียงการสร้างความรู้ใน
บทบัญญัติของกฎหมายให้เกิดแก่ผู้เรียนเท่านั้น โดยยังได้ให้ความส าคัญกับส่ิงท่ีเป็นคุณธรรมของกฎหมายคือ
ความยุติธรรมและประโยชน์ของการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวม นอกจากนี้ บัณฑิตนิติศาสตร
บัณฑิตยังต้องมีทักษะท่ีเพียงพอในการประกอบอาชีพทางกฎหมายเพื่อน้อมน าอ านวยประโยชน์แก่
ประเทศชาติและสันติสุขแก่ปวงชนด้วย 

การก าหนดปรัชญาการศึกษาดังกล่าวมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ด ารงชีวิต
ด้วยปัญญาประเสริฐท่ีสุด” และปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และเป็นปรัชญาท่ีเกิดจาก
ข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่ายในการร่วมกันคิด น าข้อมูลมาพิจารณาประกอบ ร่วมกันวางหลักการ 
วางแผนให้เกิดผลไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหาร ผู้ใช้
บัณฑิต นิสิต ศิษย์เก่า และตัวแทนองค์กรวิชาชีพ 
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การเผยแพร่ปรัชญาดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ได้กระท าในหลายช่องทาง เช่น มคอ. 2 
เล่มคู่มือนิสิตของหลักสูตร เอกสารเผยแพร่หลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ เผยแพร่ในส่ือออนไลน์ การ
แนะน าหลักสูตรรายละเอียดส าคัญแก่ผู้เรียน บุคคลท่ัวไปและผู้ใช้บัณฑิต การให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนิสิต
ในวันปฐมนิเทศ การท าความเข้าใจแก่คณาจารย์ผ่านโครงการ พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
และเจ้าหน้าท่ี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามทิศทางของ
ปรัชญาการศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ ในปีท่ีผ่านมา ยังมีการปรับปรุงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ให้ทันสมัย และถูกต้องตามหลักการ ซึ่งการได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังนั้น 
ได้น าเอาปรัชญาการศึกษามาใช้ในกระบวนการ Backward Design ประกอบกับการรับฟังความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้เสียดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 

AUN 4. 2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes 

 

ส าหรับวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเดิมได้มีวิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลักซึ่ง
ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนพูดนิสิตฟังทางเดียว แต่ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนไปเป็น
การท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนิสิตต้องมีส่วนร่วม (Interactive Leaning) มากขึ้นรวมถึงเพื่อให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร ผู้สอนเปล่ียนบทบาทมาเป็นโค้ช หรือผู้แนะน าแนวทางให้แก่นิสิตเพิ่ม
มากขึ้น ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในช้ันเรียนให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง มีแรงบันดาลใจ มีความสนุกสนาน ผ่อนคลายและจุดประกายให้กับนิสิตเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองมากขึ้น เช่น การถามตอบ การฝึกฝนการวิเคราะห์ทางกฎหมาย การอภิปรายกลุ่ม การค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองจากเทคโนโลยี การท ารายงาน การท าผลงานทางกฎหมาย เช่น คลิปวิดีโอ การน าเสนอ การท า
โปสเตอร์  ภาพอินโฟกราฟฟิค การท าโครงการวิจัย และการฝึกปฏิบัติงานของนักกฎหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้ให้กับตนเองด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้สอนให้
ค าแนะน าและกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

การก าหนดผลการเรียนรู้ ท่ีคาดหวังท้ังในระดับหลักสูตรและในระดับช้ันปี ท าให้ผู้สอนสามารถ
ออกแบบการสอนและก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในระดับรายวิชา ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร
แต่ละช้ันปีได้มีกิจกรรมและได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายและได้
น ามาใช้ในรายวิชาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ังในด้านทัศนคติคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะ
ส าคัญด้านต่าง ๆ ซึ่งในรายวิชาต่าง ๆ มีช่ัวโมงปฏิบัติท่ีสามารถออกแบบให้มีการท ากิจกรรมท่ีส่งผลให้เกิดผล
การเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้ โดยตัวอย่างเทคนิกการสอนต่างๆท่ีใช้ดังแสดงให้เห็นในตาราง  
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ด้าน ELO วิธีการสอน รายวิชา 
ช้ันปีท่ี 1  
ทักษะท่ัวไป 1. ส่ือสารด้วยการฟัง อ่าน และเขียน อย่างชัดเจน จับประเด็นได้ กิจกรรมกลุ่ม, การน าเสนอหน้าช้ันเรียน ทุกรายวิชา 

2. แสดงออกให้เห็นว่าเป็นผู้ท่ีอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ กิจกรรมก ลุ่ม ,  Brainstorming,  การ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน, Gamification 

- กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 
- กฎหมายทรัพย์สิน 

3. แสดงออกถึงการมีความคิดท่ีเป็นระบบ Brainstorming, การน าเสนอหน้าช้ัน
เ รี ย น ,  Gallery Walk ภ า พ ว า ด , 
Gamification 

- กฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไป 
- กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 
- กฎหมายทรัพย์สิน 

4. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าเพื่อส่งเสริมการเรียน
ได้ 

การศึกษาค้นคว้ ากรณีศึกษา ,  การ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

- กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 
- กฎหมายทรัพย์สิน 

ทักษะเฉพาะ 1. ส่ือสารด้วยการอ่าน และเขียนเอกสารทางกฎหมายได้อย่าง
ชัดเจน จับประเด็นได้ 

กิจกรรมกลุ่ม, Brainstorming ทุกรายวิชา 

2. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากโจทย์ปัญหาท่ี
ก าหนดให้ได้ 

Brainstorming ทุกรายวิชา 

ทัศนคติท่ัวไป 1. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย กิจกรรมกลุ่ม ทุกรายวิชา 
2. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต กิจกรรมกลุ่ม ทุกรายวิชา 
3. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีมารยาททางสังคม กิจกรรมกลุ่ม, Brainstorming ทุกรายวิชา 

ทัศนคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในความยุติธรรม กิจกรรมกลุ่ม, Brainstorming ทุกรายวิชา 
ช้ันปีท่ี 2  
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ด้าน ELO วิธีการสอน รายวิชา 
ทักษะท่ัวไป 1. น าเสนอหน้าช้ันเรียน ซึ่งองค์ความรู้ตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 

ได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
กิ จก ร รมก ลุ่ม ,  ก า ร ศึกษา ค้นคว้ า
ก ร ณี ศึ ก ษ า ,  Brainstorming,  ก า ร
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

ทุกรายวิชา 

2. ปรับใช้ความรู้ท่ีได้เรียนมากับสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์
สมมติได้ 

การศึกษาค้นคว้ ากรณีศึกษา ,  การ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

ทุกรายวิชา 

3. แก้ปัญหาได้อย่างมีวิจารณญาณ กิจกรรมก ลุ่ม ,  Brainstorming,  การ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

- กฎหมายกู้ยืม หลักประกัน และ
ตัวแทน 

ทักษะเฉพาะ 1. ค้นคว้าตัวบท ค าพิพากษา และเอกสารทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องได้ 

กิ จก ร รมก ลุ่ม ,  ก า ร ศึกษา ค้นคว้ า
กรณีศึกษา 

ทุกรายวิชา 

2. โต้แย้งในสถานการณ์จริงหรือสมมติได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล กิ จก ร รมก ลุ่ม ,  ก า ร ศึกษา ค้นคว้ า
กรณีศึกษา, Brainstorming 

- กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกส่ัง 
และลาภมิควรได้ 
- กฎหมายอาญาภาคความผิด 
- กฎหมายปกครอง 

ทัศนคติท่ัวไป 1. ยึดมั่นในความถูกต้อง กิจกรรมกลุ่ม ทุกรายวิชา 
2. ยอมรับในความเห็นท่ีแตกต่าง กิจกรรมกลุ่ม, Brainstorming ทุกรายวิชา 

ทัศนคติเฉพาะ 1. ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย กิจกรรมกลุ่ม, Brainstorming ทุกรายวิชา 
ช้ันปีท่ี 3  
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ด้าน ELO วิธีการสอน รายวิชา 
ทักษะท่ัวไป 1. ผลิตส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารได้ กิ จก ร รมก ลุ่ม ,  ก า ร ศึกษา ค้นคว้ า

กรณีศึกษา, น าเสนอผ่านส่ืออินโฟกราฟ
ฟิค 

- วิชาเอกเลือกท้ังหมด 
- กฎหมายส่ิงแวดล้อม 

2. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ท่ีมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การค านวน - กฎหมายภาษีอากร 
- กฎหมายแรงงาน 
- กฎหมายมรดก 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
- กฎหมายวิธีพิจารณาความทาง
อาญา 

ทักษะเฉพาะ 1. โน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายท่ีตนเองน าเสนอได้ได้ 

กิ จก ร รมก ลุ่ม ,  ก า ร ศึกษา ค้นคว้ า
ก ร ณี ศึ ก ษ า ,  Brainstorming,  ก า ร
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

- วิชาเอกเลือกท้ังหมด 

2. ต้ังค าถามในประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้ กิ จก ร รมก ลุ่ม ,  ก า ร ศึกษา ค้นคว้ า
กรณีศึกษา, Brainstorming 

- วิชาเอกเลือกท้ังหมด 

3. อ่านจับใจความสาระส าคัญของเอกสารทางกฎหมาย
ภาษาอังกฤษได้ 

การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา - ภาษาอังกฤษส าหรับนักกฎหมาย 
- วิชาเอกเลือก 
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
เมือง 
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ด้าน ELO วิธีการสอน รายวิชา 
- กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล 

ทัศนคติท่ัวไป 1. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมกลุ่ม ทุกรายวิชา 
ทัศนคติเฉพาะ 1. แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญทางจริยธรรมของนัก

กฎหมาย 
กิ จก ร รมก ลุ่ม ,  ก า ร ศึกษา ค้นคว้ า
กรณีศึกษา, Brainstorming 

ทุกรายวิชา 

ช้ันปีท่ี 4 
ทักษะท่ัวไป 1. ใช้งาน Office365 เพื่อการศึกษาได้ การจัดการอบรมโดยผู้เช่ียวชาญ - ระเบียบวิธีวิจัย 

- วิชาเอกเลือก 
2. น าความรู้ท่ีหลากหลายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ก ร ณี ศึ ก ษ า , 

Brainstorming, การน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 

- ระเบียบวิธีวิจัย 
- กลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย 
- นิติปรัชญา 

3. ใช้ภาษาต่างๆ (เช่น ไทย หรืออังกฤษ) ในการส่ือสารได้อย่าง
ถูกต้อง 

การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา - ระเบียบวิธีวิจัย 
- กลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย 

4. ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ กิจกรรมก ลุ่ม ,  Brainstorming,  การ
น าเสนอหน้าช้ันเรียน 

- ระเบียบวิธีวิจัย 
- กลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย 

ทักษะเฉพาะ 1. ค้นคว้าเอกสารวิชาการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา ทุกรายวิชา 
2. เขียนบทความทางกฎหมายและรายงานการวิจัยทางกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้องตามแบบแผน 

การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา - ระเบียบวิธีวิจัย 
- คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
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ด้าน ELO วิธีการสอน รายวิชา 
3. ส่ือสารภาษากฎหมายให้ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ กิจกรรมกลุ่ม, Project Based, การสอน

กฎหมายในชุมชน 
- คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

4. ส่ือสารประเด็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกับลูกความได้ กิจกรรมกลุ่ม, Project Based - คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
5. จัดการเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความได้อย่างมีประสิทธิภาพ Project Based - คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย 
6. เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมกลุ่ม, Project Based ทุกรายวิชา 

ทัศนคติท่ัวไป 1. ปฏิเสธความไม่เป็นธรรมในสังคม กิจกรรมกลุ่ม ทุกรายวิชา 
ทัศนคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในครรลองของจริยธรรมแห่งวิชาชีพนักกฎหมาย กิจกรรมกลุ่ม ทุกรายวิชา 

 
 
 



74 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน นอกเหนือจากการใช้ power point ในช้ันเรียน ซึ่ง
ใช้กันในแต่ละรายวิชาแล้ว ในบางรายวิชาได้มีการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบอื่น เช่น รายวิชากฎหมายทรัพย์สิน 
ซึ่งผู้สอนใช้การสร้างแบบทดสอบ online ผ่าน Google Forms, Kahoot, Quizizz หรือแอพพลิเคช่ันอื่นๆ 
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตท้ายคาบเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันภัย กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้สอนได้ให้นิสิตท่ีเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์โดยการสร้างนวัตกรรมจัดท าส่ือเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนโดยน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ต่อยอดใน
ลักษณะรูปแบบ Infographic เพื่อช่วยให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นและผู้สอนได้ต่อยอดผลงานของนิสิตมา
รวบรวมผลงานของนิสิตมาจัดท าเป็นสมุดภาพ e-book ในส่วนของการจัดการห้องเรียน ผู้สอนเลือกใช้
แอพพลิเคช่ันท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Line, Facebook, LMS, Google Classroom หรือ Microsoft 
Teams เป็นต้น  

เนื่องจากสถานการณ์ปัญหา COVID-19 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผู้สอนได้ปรับตัวในการใช้เทคนิคการ
สอนออนไลน์โดยการสอนผ่านแอพพลิเคช่ันต่างๆ ได้แก่ MS Teams, FB Live, หรือ Zoom ในขณะท่ีผู้สอน
บางคน ได้จัดท าคลิปวิดีโอการสอนผ่านแอพพลิเคช่ันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือ Loom และ
น าเสนอให้แก่นิสิตผ่านแอพพลิเคช่ันการจัดการห้องเรียนต่างๆข้างต้น หรืออัพโหลดลงบนยูทูปด้วย ซึ่งแม้จะ
เป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ผู้สอนหลายท่านก็ยังคงการเรียนการสอนแบบ Interactive Learning 
เช่นเดิม เช่น การให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่มผ่านฟังก์ช่ัน Breakout Rooms ของ Application การสอนต่างๆ 
เช่น  MS Teams หรือ Zoom 

 
การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมายในภาคการศึกษา 2/2563 ท่ีผ่านมา ตามหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาท่ีมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริงนั้น แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนบรรลุทักษะและทัศนคติท่ีถูกก าหนดไว้ในผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง เนื่องจาก
ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการเผยแพร่ความรู้ และให้ค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ลูกความภายใต้การควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของคณาจารย์ ท าให้นิสิตได้รับการพัฒนาความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การวางแผน
การท างาน ทักษะในการท างานร่วมกับเพื่อนนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ทักษะในการแก้ไขปัญหา วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ความสุขและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถในการส่ือสารความรู้ทาง
กฎหมายท่ีตนมีให้กับผู้ท่ีไม่มีความรู้ทางกฎหมาย
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การจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนตามโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ใน
ปี 2562 ท่ีผ่านมา มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีท าให้ผู้สอนเข้าใจความส าคัญและกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดรับ
กับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีก าหนดขึ้น ซึ่งในปี 2563 นั้น ทางคณะได้มุ่งเน้นพฒันาผู้สอนในด้านการวัดผล
ประเมินผลต่อไป โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Law Student Assessment Methods 
Training” ร่วมกับวิทยากรจาก Queensland University of Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย  

นอกจากนี้ ทางคณะยังส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีจัดโดย
องค์กรต่าง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนของตนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้ 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning  

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning มากขึ้น การเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นส าคัญ เปล่ียนรูปแบบห้องเรียนให้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ผู้สอนเป็นโค้ช และในหลักสูตรได้ก าหนดช่ัวโมงปฏิบัติในทุกรายวิชา เพื่อรองรับการฝึกทักษะท่ีจ าเป็นเพื่อ
ปลูกฝังให้นิสิตได้มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ใน
หลักสูตรยังได้ปรับเปล่ียนโดยการเพิ่มรายวิชาเอกบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับคลินิกกฎหมายจ านวนหลายรายวิชาให้
เลือกแก่นิสิตท่ีสนใจ ท้ังนี้ได้กระตุ้นให้นิสิตท าการศึกษากฎหมายจากการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนจึงต้องท า
กิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ต้ังแต่การวางแผนงาน การแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้รับบริการ 
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความใฝ่รู้ (Curiosity) อันเป็นบุคลิกภาพท่ีจะน าไปสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้   

ด้วยวิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีระบุและด าเนินการในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563  จึงเป็นการส่ิงท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังเช่น ทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ จากวิธีการสอนแบบถาม-ตอบ การอภิปรายกลุ่มย่อย 
การท าโครงการวิจัย ทักษะการการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ จากกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมจัดท าส่ือเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายด้วยอินโฟกราฟฟิค การแสดงบทบาทสมมุติ การท าศาลจ าลอง ทักษะการคิด
แก้ปัญหา และทักษะในการส่ือสารเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การมีมนุษยสัมพันธ์ จากการท างาน
กลุ่ม การเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน การน าเสนอรายงานหน้าช้ัน ตลอดจนสร้างการเป็นผู้น าและผู้
ตามแก่นิสิต เป็นต้น  

ผู้สอนในคณะนิติศาสตร์ น าเอาวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนเช่นว่านี้มาใช้อย่างต่อเนื่องกว่า 4 ปี 
และได้รับการส่งเสริมจากคณะในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถเข้ารับการอบรมในระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
และจากหน่วยงานภายนอก จึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการ เทคนิคท่ีหลากหลายในการสอน
มากยิ่งขึ้น 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และส่ือสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

4 4 

4.2 Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes (2,3,4,5) 

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

4 4 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

 
Sub Criterion 5 

1. Assessment covers: การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผูเ้รียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนส าเรจ็การศึกษา  
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมนิที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรูท้ีค่าดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังทัง้หลักสูตรและรายวชิา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมนิผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมนิผลวินจิฉัย 
การประเมนิผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสรจ็สิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมนิผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วธิีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด 
พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมนิควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกนัทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใชก้ระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกนัว่าการประเมินผู้เรียนมคีวามเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  
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7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมนิอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมนิแบบใหม่ข้ึน และได้น าไปทดลอง
ใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 
ผลการด าเนินงาน   
 
5.1 Assessment covers:  

a. New student admission  
b. Continuous assessment during the course of study  
c. Final/exit test before graduation 

การประเมินผู้เรียนของคณะนิติศาสตร์ในขั้นตอนการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร และทางคณะจะก าหนดคุณสมบัติการรับเข้าของ TCAS ในแต่ละรอบ
แตกต่างกัน โดยมีการก าหนดคะแนน GAT PAT และ GPAX ของนักเรียนไว้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้ท่ีจะ
สามารถมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเอาไว้ และคัดเลือกตามผลการประเมินท่ีด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
และจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นศึกษาตามหลักสูตร คือ English Proficiency Test โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะท าการเก็บผลการประเมินเมื่อครั้งนิสิตแรกเข้า เทียบกับเมื่อนิสิตจะจบการศึกษา เพื่อประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษท่ีได้รับการพัฒนาของนิสิตตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

นอกจากนี้ เนื่องจากการเรียนการสอนของคณะนั้น อยู่ในรูปแบบ Interactive Learning ช่วงต้นภาค
การศึกษานั้น คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมผ่านโครงการต้นกล้านิติศาสตร์ ให้นิสิตช้ันปีท่ี 
1 มีความคุ้นชินกับการเรียนการสอน วิธีการวัดผลประเมินผล แม้ในช่วงท่ีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในปี 
2563 ท่ีผ่านมา และปี 2564 ท่ีก าลังจะถึงนี้ การเตรียมความพร้อมในโครงการดังกล่าวก็จัดท าขึ้นในรูปแบบ
ออนไลน์ 

ในระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร นับต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นมา คณะนิติศาสตร์ได้เร่งพัฒนามาตรฐาน
การวัดผลประเมินผล โดยการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะให้แก่คณาจารย์ในคณะผ่านโครงการพัฒนา
เทคนิกการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในเรื่องผลการเรียนรู้ ท่ี
คาดหวัง และการออกแบบการวัดผลประเมินในแต่ละรายวิชาให้ตอบรับกับ ELO ในระดับหลักสูตร ช้ันปี และ
รายวิชา นอกจากนี้ การวัดผลประเมินผลผู้สอนยังต้องออกแบบการวัดผลประเมินผลโดยค านึงถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ังในด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ
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ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้น า
ข้อมูลป้อนกลับนั้นไปพัฒนาตนเองต่อไป  

การวัดผลประเมินผลผู้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 
2563 นั้น ผู้สอนท าการวัดผลผู้เรียนท้ังในแบบ Formative และ Summative Assessment ด้วยวิธีการ
ประเมินด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ท้ังนี้เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนตลอดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงจุดท่ีผู้เรียนยังสามารถพัฒนาการเรียนของตนตามความคาดหวังของตัวผู้เรียนเอง
ได้ 

ก่อนส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้นิสิตทุกคนต้องท าการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
(English Proficiency Test) เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองอีก 1 ครั้ง เพื่อน าตะแนนท่ีได้ไปเทียบกับ
คะแนนครั้งแรกเมื่อนิสิตเข้ามาเรียน ในส่วนของคณะฯ ไม่มีการสอบเพื่อส าเร็จการศึกษาโดยเฉพาะ แต่นิสิต
คณะนิติศาสตร์จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาเฉพาะเฉล่ียแล้วไม่ต่ ากว่า 2.00 จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
นอกจากนี้ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของคณะนิติศาสตร์ ยังให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพของ
นิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการสมัครงาน การเตรียมข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อสมัครงาน การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีจ าเป็นส าหรับการท างาน เช่น Microsoft Office การ
เรียนรู้ภาพลักษณ์บนส่ือโซเชียลท่ีมีผลต่อการสมัครงาน การสร้างตัวตนให้มีคุณค่าเพื่อให้เป็นท่ีต้องการใน
ตลาดแรงงาน และได้เชิญวิทยากรท่ีเป็นอัยการมาสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกงาน และท างานในสายอาชีพ
นิติศาสตร์ ให้แก่นิสิตในปีท่ีผ่านมาด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 
 5.2 In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should 
be adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme 
and its courses. 

ในปีท่ีผ่านมานั้น การวัดผลประเมินผลเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท้ังในด้านพุทธพิสัย 
(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) นั้น ผู้สอนได้
ใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ COVID-19 ท่ีให้ผู้สอนต้องปรับเปล่ียนท้ัง
วิธีการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยตัวอย่างของวิธีการวัดผลประเมินผลท่ีผู้สอนใช้ เช่น การเขียนตอบ
ข้อสอบกฎหมายแบบปกติ รวมถึงการสอบปากเปล่า การท า Reflective Journal การใช้ข้อสอบปรนัยแบบ
ออนไลน์ การมอบหมายงานให้ผู้เรียน การสอบแบบ Take-Home การท าศาลจ าลอง การแสดงบทบาทสมมติ 
การโต้วาที และการท าโครงการวิจัย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มีการปรับตัวไปใช้วิธีการ
วัดผลประเมินผลท่ีหลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านทักษะพิสัย และจิตพิสัยข้ึน
อย่างเห็นได้ชัด 
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 การออกแบบวิธีการวัดผลประเมินผลของผู้สอนนั้น จัดท าขึ้นโดยยึดโยงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังใน
ทุกระดับ ได้แก่ รายวิชา ช้ันปี และหลักสูตร โดยผู้สอนจ าเป็นต้องก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในระดับ
รายวิชา และระดับคาบเรียน จากนั้นจึงก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ดังกล่าว 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 
 5.3 A range of assessment methods is used in a planned manner to serve 
diagnostic, formative, and summative purposes. 
 จากวิธกีารวัดผลประเมินผลที่หลากหลายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในส่วนของคะแนนเก็บนัน้ จะช่วยให้
สามารถประเมินผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ได้ตลอดภาคการศึกษา ในลักษณะของ Formative Assessment ผ่าน
วิธีการที่หลากหลาย เชน่ การท ากิจกรรมกลุ่มในห้อง ท าให้ผูส้อนสามารถประเมินผู้เรียนในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังในระดับคาบเรียนและ
รายวิชาทีผู่้สอนได้ก าหนดข้ึน นอกจากนี้ ผูส้อนยงัได้ส่งข้อมูลป้อนกลับส าหรับการประเมนิผู้เรียนระหว่างภาคเรียน
กลับไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนของตนเองไปอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย 

ในส่วนของ Summative Assessment นั้น การประเมินผู้เรียนเมื่อส าเร็จการเรียนรู้ท าโดยการสอบ ซึ่ง
คณะนิติศาสตร์ใช้วิธีการสอบโดยการใช้ข้อสอบข้อเขียน เพื่อวัดทักษะการเขียนโดยใช้ภาษากฎหมาย การอธิบาย
ความหมายของตัวบทกฎหมาย การวิเคราะห์ประเด็นข้อเท็จจริง การปรับข้อกฎหมายเข้ากับข้อเทจ็จริง และการ
วินิจฉัยสถานการณ์โดยใช้ข้อกฎหมาย ซึ่งล้วนเป็นทกัษะทีจ่ าเปน็ในการประกอบวชิาชีพทางกฎหมายทัง้สิ้น   

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 
 5.4 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all concerned. 

การวัดผลประเมินผลการเรียนของนิสิตจะถูกก าหนดรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ซึ่งจัดท าโดยผู้สอนก่อน
เปิดภาคการศึกษา เพื่ออัพโหลดลงฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ นอกจากนี้ 
ผู้สอนยังได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบในคาบเรียน
แรกของแต่ละภาคเรียน  ผู้เรียนจึงสามารถรับรู้เกณฑ์ต่างๆ อย่างชัดแจ้ง 

ผู้สอนจ านวนหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ยังได้ใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ของ
มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการส่ือสารเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลและการวัดผลการเรียนรู้กับนิสิต และการใช้
ระบบการประเมินผลด้วยการใช้ควิซ หรือการมอบหมายงานในระบบ LMS นี้ ยังท าให้ผู้เรียนสามารถได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีอีกด้วย และเนื่องด้วยการสอนแบบออนไลน์ในปีท่ีผ่านมานั้น ผู้สอนในคณะยังใช้
ช่องทางในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนผ่านทาง MS Teams และระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
อีกด้วย 
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อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีการก าหนดวันสอบกลางภาคและปลายภาคก่อนท่ีผู้เรียนจะลงทะเบียนเรียน ท าให้
ผู้เรียนสามารถทราบวันประเมินผลล่วงหน้าได้ ในบางรายวิชาท่ีมีการเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษา ผู้สอน
จะท าการช้ีแจงให้ผู้เรียนได้ทราบถึงวิธีการเก็บคะแนน วิธีการประเมินผล ช้ินงานท่ีจะมอบหมายให้ผู้เรียนได้
ทราบ ซึ่งผู้เรียนจะถูกประเมินและได้รับข้อมูลป้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองตลอดภาค
การศึกษา นอกจากนี้ รายวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จะใช้วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ 
แบ่งเกรดออกเป็น A-F ตามล าดับคะแนน ซึ่งเกณฑ์การตัดเกรดนี้ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลจากผู้สอนตอนเปิดภาค
เรียน 

ในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียน ผู้สอนหลายคน ทางคณะฯ ด าเนินการให้ผู้สอนท าความตกลงกันในแต่
ละรายวิชาในเรื่องเกณฑ์การประเมินผล และการวัดผล ท้ังในส่วนท่ีเป็นคะแนนเก็บ และการสอบปลายภาค 
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถส่ือสารให้ผู้เรียนได้ทราบในแบบเดียวกัน 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 
 5.5 Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
 ผู้สอนใช้เกณฑ์ในการประเมินผลในทศิทางเดียวกันทั้งคณะ ตามประกาศมาตรฐานการบริหารงาน
วิชาการของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งก าหนดเกณฑ์ในการเก็บคะแนน การสอบปลายภาคไว้อย่างละเอียด 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 

5.6 Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is 
valid, reliable and fairly administered. 

ประกาศมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของคณะนิติศาสตร์ ก าหนดให้ในแต่ละรายวิชาต้องมีคะแนน
เก็บในสัดส่วนท่ีแตกต่างกันไป ซี่งเป็น Marking Schemes ท่ีชัดเจน ซึ่งในส่วนของการสอบอัตนัยปลายภาค
การศึกษา มีการก าหนด Rubrics โดยให้ผู้สอนต้องก าหนดธงค าตอบในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย และ
เกณฑ์ในการให้คะแนนท่ีชัดเจน หากผู้สอนจะใช้วิธีการวัดผลประเมินผลในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป และเกณฑ์
การให้คะแนนท่ีตรงกันในผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ในกระดาษค าตอบของชุดข้อสอบ จะไม่มีช่ือ -นามสกุลของ
ผู้เรียนระบุ แต่ผู้เรียนจะระบุเพียงรหัสนิสิต และล าดับท่ีนั่งสอบลงในกระดาษค าตอบ เพื่อลดการใช้อคติและ
ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้คะแนนผู้เรียนระหว่างการประเมินโดยผู้สอน 

การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือให้เกิดการประเมินท่ีเป็นเหตุเป็นผล น่าเช่ือถือ และมีความเป็น
ธรรมในระดับคณะนั้น คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดอบรมคณาจารย์เรื่องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ในโครงการ 
“พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล” ถึง 4 ครั้ง ในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญในการออกแบบรูปแบบการประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในแต่ละระดับ ให้มี
การวัดผลประเมินผลในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีการก าหนดเกณฑ์การวัดผลท่ีเปล่ียนไปในบางรายวิชา เช่น การ
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ให้การบ้าน ส่งช้ินงาน หรือท าแบบฝึกหัดในและนอกห้องเรียน การแสดงบทบาทสมมติ การท าศาลจ าลอง การ
แถลงการณ์ในช้ันอุทธรณ์ด้วยวาจา การโต้วาที การท างานเป็นกลุ่ม มีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนช้ินงานท่ี
ชัดเจน การเปล่ียนรูปแบบการประเมินให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั้น ยังส่งผลให้เนื้อหาท่ีใช้ประเมินนิสิต
สามารถครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาได้กว้างมากขึ้นกว่าการวัดผลแบบเดิมอีกด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 
5.7 The reliability and validity of assessment methods should be documented and 

regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
การประเมนิผลผู้เรียนเมื่อสิน้สุดการเรียนรูใ้นหลักสตูรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้

วิธีการสอบข้อเขียนข้อสอบกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา คณะนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะมากไปกว่าการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย เชน่ การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะทั่วไป 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนกฎหมายควบคู่ไปกบัคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของ
คณะนัน้ ผูส้อนจ าต้องใช้วิธีการประเมนิผูเ้รียนที่หลากหลายมากข้ึน ด้วยการจัดกจิกรรมการสอนที่ใช้วธิีการ 
Active Learning โดยมีการน าเทคนิกการสอนและการประเมนิผลแบบใหม่ๆมาใชอ้ย่างสม่ าเสมอ เช่น การใช้เกม
เป็นสื่อการสอนและเป็นเครื่องมือในการประเมินผู้เรียน เป็นต้น โดยผู้สอนได้ตรวจสอบความเที่ยง และพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมนิผลอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
 
5.8 Students have ready access to reasonable appeal procedures. 

 นิสิตผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนในกระดาษค าตอบได้โดยการยื่นค าร้องต่อคณะ เพื่อขอดู
กระดาษค าตอบ ธงค าตอบ หรือขอค าอธิบายจากผู้ตรวจกระดาษค าตอบ หากนิสิตเห็นว่าตนเองควรจะได้
คะแนนท่ีแตกต่างไปจากผลคะแนนท่ีประกาศ เมื่อพบข้อบกพร่องในการประเมิน ผู้สอนสามารถขอแก้ไขผลการ
เรียนได้ ท าให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนท่ีถูกต้อง โดยข้ันตอนในการอุทธรณ์ผลการเรียนนั้น ดังแสดงในภาพ 
 

 
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

the achievement of the expected learning outcomes 
(1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

4 4 

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students 
(4,5) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4 4 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มี
การประกันความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือ 
และเป็นธรรม 

4 4 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) 
 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) 
are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff fulfil the 
needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นท้ังระยะส้ันและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย 
การสับเปล่ียนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการมี
ท้ังคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent academic 
staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  

                 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

                apply a range of teaching and learning methods and select most appropriate    
                    assessment methods to achieve the expected learning outcomes; 
                    การใช้วิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินท่ีเหมาะสม 
                    เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
               develop and use a variety of instructional media;  
                   การพัฒนาและใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
                monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate courses  
                    they deliver; 
                   การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาท่ีสอน 
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               reflect upon their own teaching practices; and  
การเรียนการสอนสะท้อนจุดท่ีควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

                conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการท่ีเป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของระบบ
คุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นท่ีเข้าใจ
ตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, and 
aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders, 
taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึงเสรีภาพทาง
วิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

9. Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้                 
          เกียรต ิเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน   
        6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research 
and service 
  คณะนิติศาสตร์ตระหนักดีว่าคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
เรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ ดังนั้น
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะการสอน ทักษะการท าวิจัย ทักษะการให้บริการ เทคนิคการสอน ความเช่ียวชาญ
และการพัฒนาตนเองของคณาจารย์จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องท้ังในด้าน
การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ  

ในปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 40 อัตรา (ผู้ช่วยสอน 1 คน)
ปฏิบัติงานจริง 33 อัตรา ลาศึกษาต่อ 7 อัตรา นับได้ว่าคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนมากท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นท้ังหมดท่ีต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีจ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าหรือเทียบได้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าในส่วนภูมิภาค โดย
บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 33 คน ปริญญาตรี 1 
คน ซึ่งทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาคือนิติศาสตร์หรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร์ท่ีเป็นความช านาญเฉพาะ
ด้าน เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายส่ิงแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 คน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 20 คน ผู้ช่วยสอน 1 คน จึงมีแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 

1. คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการผ่าน
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ท้ังในด้านการศึกษาต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเรียนการสอน 
การเล่ือนขั้นเงินเดือน การวิจัย บริการวิชาการ เพื่อตอบผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

 1.1 แผนเรื่องการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 
(ระยะส้ัน) ด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษาโดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้กับ
บุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ ในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 ปีการศึกษาละ 1 ทุน ดังนี้ 
ปีการศึกษา ประเภททุน ช่ืออาจารย์ สถานะปัจจุบัน 
2561 ประเภท ข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ 

(คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์) 
ได้ทุน - ลาก าลังศึกษาต่อ 

2562 ประเภท ก. อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต        
(คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์) 

ได้ทุน – เตรียมลาศึกษาต่อ 

2563 ประเภท ก. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี นางแล    
(อยู่ระหว่างพัฒนาภาษาอังกฤษ) 

อยู่ระหว่างพฒันาภาษาอังกฤษ 
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ในแผนระยะยาวคณะฯ ได้ส ารวจความต้องการศึกษาต่อของคณาจารย์ และระบุไว้แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการเพื่อน ามาวางแผนในการจัดหาคณาจารย์ในสาขาวิชามาสอนทดแทนอาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ และ
จัดท าแผนพัฒนาระยะส้ันต่อไป 

 1.2 แผนพัฒนาเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ คณะฯ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ปีการศึกษาละ 2 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ท่ีครบระยะเวลาขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ท่ีปฎิบัติงานจ านวน 6 ท่าน ขอรับการประเมินการสอน และผ่าน
การประเมินแล้ว 3 ท่าน ส่วนอาจารย์ท่ีครบระยะเวลาขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิบัติงานจ านวน 6 ท่าน 
อยู่ระหว่างการประเมินการสอน 1 ท่าน นอกจากนั้นยังได้ติดตามอาจารย์ท่ีครบระยะเวลาในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยแจ้งเป็นบันทึกข้อความเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์จัดท าเอกสารเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ ท้ังนี้
คณะฯ ได้มีการจัดการขั้นตอนการขอต าแหน่ง มีบุคลากรดูแลด้านการท าเอกสาร การเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ 

 1.3 แผนพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อตอบผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (ELO) คณะฯ ได้
น าแผนไปสู่การปฎิบัติดังนี้ 

  1.3.1 จัดท าโครงการในแผนปฎิบัติการเพื่อพัฒนา ELO ตามหลักสูตร โดยมีบุคลากร
สายวิชาการเข้าร่วมทั้งส้ินจ านวน 20 คน และโครงการการวัดผลประเมินผล (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

   1.3.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเทคนิคการ
เรียนการสอน รวมถึงด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และประชาสัมพันธ์การอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตาม
ช่องทางท่ีคณาจารย์เข้าถึง 

  1.3.3 น าเอาการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และการใช้
เทคนิคการเรียนการสอนมาเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาขั้นเงินเดือนเป็นประจ าทุกปี 

  1.3.4 ด้านการเข้าสู่ UPPSF ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการ
เข้าสู่ UPPSF คณะฯ ได้ส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการเข้าสู่ UPPSF ดังกล่าวอย่างท่ัวถึง สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม และอนุเคราะห์ให้อาจารย์ใน
คณะฯไปเป็นพี่เล้ียงให้คณะฯ อื่น ๆ และคณบดีได้เซ็นต์รับรองการยื่นขอ UPPSF ให้อาจารย์ทุกท่านท่ียื่นขอ 
UPPSF ซึ่งในปี 2563 คณะฯ มีอาจารย์ท่ีได้ UPPSF ระดับ 3 จ านวน 3 ท่าน และระดับ 2 จ านวน 1 ท่าน  

 1.4 เรื่องการเล่ือนขั้นเงินเดือน คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการโดยผ่านกลไกการเล่ือนขั้นเงินเดือน โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์
หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าท่ีและภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือนซึ่งได้
น าผลงานของบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ท้ังในเชิงคุณภาพ
และปริมาณมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้การเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีห ลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน 
ตรวจสอบได้ และความเป็นธรรม และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการของคณะพัฒนาเทคนิคการ
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สอน สร้างสรรค์งานวิจัย และให้บริการวิชาการ และได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวปฎิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือน2ในปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน 

 1.5 ด้านการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ คณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการ
ท าวิจัยเกี่ยวกับแก้ไขปัญหาเชิงพื้นท่ี และได้น ามาบรรจุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 2564 ให้ได้รับการพิจารณาทุนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ปี 2563 มหาวิทยาลัย
พะเยาได้ก าหนด SUPER KPI ด้านการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติคณะนิติศาสตร์จึงได้เพิ่มทุนวิจัย
ส าหรับบุคลากรท่ีขอทุนและจะน างานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ 
ก าหนดจ านวนทุนละ 50,000 บาท 

 1.6 ด้านบริการวิชาการคณะฯ มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการโดยก าหนดให้มีศูนย์
ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาให้การบริการวิชาการเป็นพื้นท่ีในการสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพและความรูปนอก
หลักสูตรแก่นิสิต ให้คณาจารย์และนิสิตได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม และปัญหาทาง
กฎหมายท่ีเกิดขึ้นจริง  คณะฯ จึงได้พัฒนาอาจารย์โดยส่งไปอบรมด้านคลินิกกฎหมายเพื่อบริการวิชาการท้ังใน 
และต่างประเทศ เพราะปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรกท่ีทางคณะนิติศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาคลินิก
กฎหมายต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยเฉพาะวิชาคลินิกให้ค าปรึกษาและ
คลินิกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชนซึ่งมีอาจารย์ร่วมรับผิดชอบสอน และดูแลการให้บริการให้ค าปรึกษาและ
เผยแพร่ความรู้รวม 9 ท่าน เฉพาะในภาคการศึกษาท่ี 2/2563 สามารถให้ค าปรึกษาแก่ผู้ขอรับค าปรึกษาได้ 30 
ราย คณาจารย์ เป็น ผู้ดูแลนิ สิตในการเผยแพร่ความรู้ สู่ ชุมชนได้ 4 ครั้ ง  และให้บริการวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการให้บริการ
วิชาการของทรัพยากรบุคคลสายวิชาการของคณะเป็นอย่างดี 
  นอกจากนั้นคณะฯ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าการบริการวิชาการแก่ชุมชนตอบปรัชญา
ของมหาวิทยาลัยท่ีว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งปี 2563 คณะฯได้รับท าโครงการบริการวิชาการ 
1 มหาวิทยาลัย 1 ต าบล จ านวน 7 โครงการ และได้รับการเชิญให้ไปบริการวิชาการอีกหลายหน่วยงาน 

 ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์จึงได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามแผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการของคณะ 

2. ในเรื่องการส้ินสุดการจ้าง คณะนิติศาสตร์ได้วิเคราะห์เรื่องการส้ินสุดการจ้าง และการเกษียณของ
บุคลากรสายวิชาการแล้วพบว่า ในรอบ 10 ปี (ปี 2563-2573) ไม่มีบุคลากรสายวิชาการท่ีเกษียนตามเกณฑ์ แต่

                                                 
2 หลักเกณฑ์ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ส าหรับพนักงานสายวิชาการ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 
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จะมีบุคลากรสายวิชาการท่ีเกษียนตามเกณฑ์จ านวนเพียง 1 อัตราในปี 2574 ส่งผลให้ปัจจุบันคณะฯ ยังไม่มี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดแผนในการเพิ่มอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ (ยกเว้นการรับสมัครอาจารย์ใหม่
เพื่อทดแทนอาจารย์ท่ีลาออกไปในปี 2561 และ 2562) ประกอบกับจ านวนนิสิตมีแนวโน้มลดลงอันเป็น
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นอันเป็นผลจากอัตราการเกิดของประชากรในประเทศ
ลดลง 

หมายเหตุ : ไม่นับผู้ช่วยสอน 
 

นอกจากคณาจารย์ประจ าแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้มีแผนในการเพิ่มคุณภาพของการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณและด าเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิท้ังสายวิชาชีพ และวิชาการมาให้ความรู้แก่นิสิตใน 
“โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ” ซึ่งมีอาจารย์ท่ีมีความรู้
ความสามารถระดับประเทศมาบรรยาย เช่น ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ รศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ เป็นต้น  

 ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์มีจ านวนท่ีเหมาะสมเพียงพอแก่การพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตอบสนองความต้องการท้ังด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์คุณสมบัติของ สกอ. ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  และคณบดี คณาจารย์ได้รับการพัฒนาท้ังในด้านการศึกษา การ
พัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะด้านการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการอย่างรอบด้านตามแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการการด าเนินงานของคณะฯ ในด้านคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโน้มไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 
 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service 
 ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ได้กระจายภาระงานสอนท้ังรายวิชา
ในหลักสูตรและรายวิชาท่ีบริการให้กับหลักสูตรของคณะอื่น ให้กับบุคลากรสายวิชาการโดยเฉล่ียคนละ 8-15 
ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ในขณะท่ีเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดภาระงานสอนไว้ท่ี 15 ช่ัวโมงต่อ

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ท้ังหมด
ต้นปกีารศึกษา 

จ านวนอาจารย์ลาออก/
เกษียณในระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์เข้าใหม่
ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด
ปลายปีการศึกษา 

2559 35 1 3 37 
2560 37 1 2 38 
2561 38 - 1 39 
2562 39 1 1 39 
2563 39 - - 39 
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สัปดาห์3  นอกเหนือจากภาระงานสอนบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ได้ผลิตผลงานวิจัย บทความ
วิชาการ หนังสือ และออกไปให้บริการวิชาการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการมีผลงาน
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีมีมาตรฐาน เช่น วารสารหรือรายงานการประชุมท่ีมีกอง
บรรณาธิการกล่ันกรอง และการได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากรอบรม บรรยายพิเศษ เป็นต้น 
 ในส่วนจ านวนนิสิตต่อการดูแลของคณาจารย์นั้นนิสิตในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนท้ังส้ิน 1275 คน 
ส่วนคณาจารย์ท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลามีจ านวน 33 คน อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตคือ 1:38 ซึ่ง จากอัตราส่วน
ของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนดไว้ส าหรับคณะ
นิติศาสตร์คือ 1:50 ดังนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนจึงไม่เกินสัดส่วนท่ีกระทรวงฯ ก าหนด ท าให้สามารถ
ดูแลรับผิดชอบนิสิตอย่างท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ คณาจารย์มีเวลาไปพัฒนาตนเอง ท าวิจัย และบริการวิชาการอีก
ด้วย 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตรปี 2563  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรือคุณสมบตัิเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ -     
2. รองศาสตราจารย์ - 2 2 2 1 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 6 15 15 5 
4. อาจารย์ 9 7 16 16 0 
รวม 18 15 33 33 6 

หมายเหตุ : การนับอาจารย์ตามตารางไม่รวมผู้ช่วยสอน 
หมายเหตุ : การค านวณ FTE ของอาจารย์ ก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างานเต็มเวลา 9 เดือนขึ้นไป 
 
 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 1 . 
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะฯเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและขั้นตอนท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ในระหว่างปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์มีการขอขยายการรับสมัครบุคลากรสาย
วิชาการแทนอาจารย์ประจ าท่ีลาออกจ านวน 1 อัตรา และขออาจารย์อัตราทดแทนจ านวน 1 อัตรา ท้ังนี้การ
ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะได้ก าหนดให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนคือ สาขากฎหมายมหาชนเนื่องจาก
วิเคราะห์แล้วผ่านคณะกรรมการประจ าส่วนงานอาจารย์ด้านกฎหมายมหาชนท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ยังขาดแคลน 
 นอกจากนี้คณะฯ ได้แบ่งความเช่ียวชาญของอาจารย์เป็นสาขาวิชาต่าง  ๆ ครอบคลุมทุกแขนงของ
นิติศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณวุฒิและความ

                                                 
3 ตารางภาระงานสอนปีการศึกษา 2563 
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เช่ียวชาญซึ่งเป็นไปตามสาขาวิชาท่ีคณะฯ ได้จัดสรรขึ้นโดยมีกระบวนการก าหนดอัตรา คุณสมบัติ การประกาศ
รับสมัคร และการสัมภาษณ์โดยคณบดีเพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม  

2. ความก้าวหน้าและการเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามท่ีกระทรวง
อุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และ ข้อบังคับหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด  

3. การเล่ือนขั้นเงินเดือนนั้น ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
หน้าท่ีและภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการเล่ือนขั้นเงินเดือนซึ่งได้น าผลงานของบุคลากร
สายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา เพื่อให้การเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้ และความเป็น
ธรรม เมื่อร่างแล้วได้มีการน าเข้าท่ีประฃุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากนั้นน าเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน ามาเป็นแนวปฎิบัติในการเล่ือนขั้นเงินเดือนในปี 2561 จากนั้นน ามาร่วม
รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์อีกครั้งเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขใช้เป็นแนวปฎิบัติในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนในปีการศึกษา 2562จนถึงปัจจุบัน 

4. ด้านการมอบหมายภาระงานสอนให้บุคลากรสายวิชาการ คณะฯ มีประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง
มาตรฐานงานวิชาการของคณะฯ และส่ือสารให้บุคลากรสายวิชาการทราบ ส่วนเรื่องของการก าหนดผู้สอนใน
แต่ละรายวิชาการนั้นคณะฯ ให้อาจารย์แสดงความประสงค์สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากนั้นน าเข้าท่ีประชุมสามัญ
คณะนิติศาสตร์เพื่อรับทราบ ผ่านการพิจารณาของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งจะพิจารณาจากประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องมาตรฐานงานวิชาการของคณะฯ ท่ีก าหนดไว้ ได้แก่ 
1. คุณวุฒิท่ีส าเร็จการศึกษา 2. ประสบการณ์ความเช่ียวชาญ เช่น กรณีท่ีรายวิชาท่ีสอนไม่ตรงกับวุฒิท่ีส าเร็จ
การศึกษาจะต้องเคยมีภาระงานสอนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่านการอบรมและ/หรือมีผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และกระจายภาระงานสอนให้เท่า ๆ กัน 
ในส่วนของรายวิชาเอกเลือกคณะฯ ได้ก าหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาขาปรึกษากับคณาจารย์ท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาให้มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดรายวิชาเอกเลือกท่ีจะเปิดในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการท่ีกระจายอ านาจและความมีส่วนร่วมของหัวหน้าสาขาวิชาท่ีมีต่อหลักสูตรคณะฯ รวมถึงการน า 
ELO ลงไปสู่รายวิชาของแต่ละช้ันปี คณะฯ ก็ได้จัดโครงการตามแผนปฎิบัติการเพื่อก าหนดรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
ELO ช้ันปีท่ีรับผิดชอบ ELO น าเข้าสู่ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และประกาศให้บุคลากรทราบโดย
ท่ัวกันเพื่อน าไปปฎิบัติ 

การด าเนินของคณะฯในเรื่องการเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ การเล่ือนเงินเดือน การก าหนดภาระงาน
และการก าหนดบทบาทให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เหมาะสม ครอบคลุมท้ังด้าน
การสอน วิจัย และบริการวิชาการ จึงมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 
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6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 
มหาวิทยาลัยมีการประเมินบุคลากร โดยพิจารณาจากภาระงานด้านต่าง ๆ คือ วิชาการ งานวิจัย 

บริการวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หลังการรับเข้าสมรรถนะในการท างานของบุคลากรสาย
วิชาการจะถูกก ากับดูแลและตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาโดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหาร
คณะ กรรมการประจ าคณะ ในห้าปีแรกประเมินภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
การทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ซึ่งคณะฯ ได้จัดท าส่งภาระงานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ซึ่งครอบคลุมท้ังด้านวิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปีเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานปี 2564 ซึ่งครอบคลุมท้ังด้านการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ 

การประเมินผลการสอนมีการประเมินจาก 1.ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงคือ ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถประเมิน
ผ่านระบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งการประเมินการสอนนี้มีหัวข้อครอบคลุม ท้ัง
ด้านการออกแบบ การจัดกระบวนการสอน การวางแผนการสอน วิธีการสอน การใช้ส่ือประกอบการเรียนการ
สอน พฤติกรรมการสอน รวมถึงข้อเสนอแนะจากนิสิตด้วย โดยคณะฯ มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไป
ประเมินโดยการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอนน าผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงการเรียน
การสอนครั้งถัดไป 

2. การประเมินสมรรถะด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นไปตามประกาศคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ปี 2562
เนื่องจากต้ังแต่ปีการศึกษา 2560 ผู้บริหารคณะฯ ได้ให้ความส าคัญต่อจากการปรับเปล่ียนวิธีการสอนให้เป็น 
active learning ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอนในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ หลังการอบรมผู้สอนหลายท่านได้น าไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น และได้
สะท้อนผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการปรับเปล่ียนวิธีการสอนของตน นอกจากนั้นได้ปรับเปล่ียนประกาศมาตรฐาน
วิชาการของคณะฯ ในเรื่องการวัดผลประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง รวมถึงการสนับสนุนการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้
ทันเวลา จึงมีการประเมินสมรรถะดังกล่าวผ่านการประเมินขั้นเงินเดือน 

การประเมินการขอเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ กรณีท่ีบุคลากรสายวิชาการประสงค์จะขอเล่ือนต าแหน่ง
ทางวิชาการคณะฯจะด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ได้จัดท าขั้นตอน
และมีเจ้าหน้าท่ีดูแลโดยตรงเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์  

การประเมินขั้นเงินเดือนเป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนของพนักงานสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ปี 2562 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 
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 6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 
activities are implemented to fulfil them 

ในระบุความต้องการการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการแบ่งเป็น 2 ทางคือ  
1.ระบุตามความต้องการของบุคลากรสายวิชาการโดยอาจารย์เอง แล้วน าไปใส่ในแผนพัฒนาบุคลาการ

ซึ่งพบว่าบุคลากรต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในด้านศักยภาพในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ศักยภาพด้านภาษาและการส่ือสาร และศักยภาพด้านเทคนิคการสอน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

- ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะฯสนับสนุนทุนทุนวิจัยเพื่อให้บุคลากรท าวิจัยเพื่อน าไป
ประกอบการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการซึ่งท่ีผ่านมามีบุคลากรท่ีใช้วิจัยจากทุนวิจัยของคณะฯ ยื่นขอต าแหน่ง
ท้ังส้ิน 9 คน ได้ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 7 คน ให้ทุนสนับสนุนการค่าใช้จ่ายสมัครเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภาย
งบประมาณด้านการวิจัยของคณะฯ สนับสนุนงบประมาณการไปเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคคลากรต่างพื้นท่ีท้ัง
ในและต่างประเทศ และเพิ่มกลไกในการอ านวยความสะดวกแก่การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ เช่น 
ในด้านของการขอต าแหน่งทางวิชาการคณะ ฯ ได้ให้เจ้าหน้าท่ีบุคลากรจัดท าขั้ นตอนและเอกสารการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรท่ีถึงก าหนดระยะเวลาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการโดยการท า
บันทึกข้อความแจ้งเวียนถึงบุคลากรท่ีระยะเวลาขอต าแหน่งทางวิชาการครบแล้ว รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้บุคลากรไปพัฒนาตนเองในการของต าแหน่งทางวิชาการ 

- ด้านภาษาและการส่ือสารให้ทุนสอบและเรียนภาษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย และจัดโครงการ
สอนภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรโดยให้คณาจารย์มาร่วมเป็นวิทยากร  

- ด้านเทคนิตการสอน มีโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลในแผน
ปฎิบัติการ และจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรไปพัฒนาตนเองด้านเทคนิตการสอน 

นอกจากนั้นการบริการวิชาการท่ีเป็นไปตามความต้องการของอาจารย์ยังคณะฯ ก็อนุเคราะห์ให้
บุคลากรสายวิชาการออกไปให้บริการวิชาการเพื่อชุมชนกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การ
เรียนรู้จากข้อเท็จจริงและน ามาบูรณาการการเรียนการสอน รวมถึงบางโครงการได้มีการน านิสิตเข้าร่วมด้วย 

2. ระบุตามความต้องการของบุคลากรสายวิชาการตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ นโยบายของมหาวิทยาลัย 
และการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
- การพัฒนา ELO การพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning คณะฯ จึงได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อส่งบุคลากรสายวิชาการไปพัฒนาท้ังเรื่อง OBE เรื่องเทคนิคการสอนท่ีจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ 
- การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ส่งผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้ารับ

การอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพท้ัง AUN QA และ TQA เพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรและคณะฯ 
- สนับสนุนทุยวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดยมี

อาจารย์ขอทุนวิจัย 1 ท่าน 
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2.2นโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการวิ จัย  คณะนิติศาสตร์ เห็นว่าการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่ อพัฒนาพื้น ท่ี  
(Community-based) คณาจารย์ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาต่างๆ ของพื้นท่ี จึงเห็นความต้องการ
ในการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยเชิงพื้นท่ีคณะฯ จึงสนับสนุนโดยการให้ทุนคณาจารย์ท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
เชิงพื้นท่ีและก าหนดให้ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีจัดอันดับประเภททุนวิจัยให้แก่ทุนวิจัยเชิงพื้นไว้เป็นอันดับแรก4  

-นอกจากนั้นเพื่อการพัฒนาคณาจารย์ตามความต้องการSUPER KPI ของมหาวิทยาลัยด้านการตีพิมพ์
นานาชาติ คณะฯ เพิ่มทุนวิจัยส าหรับบุคลากรท่ีขอทุนและจะน างานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ ก าหนดจ านวนทุนละ 50,000 บาท  

2.3 กลยุทธ์ด้านการบริการวิชามีการก าหนดโดยแผนยุทธศาสตร์ให้มีศูนย์ให้บริการวิชาการด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาให้การบริการวิชาการเป็นพื้นท่ีในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพและความรู้นอกหลักสูตรแก่นิสิต ให้
คณาจารย์และนิสิตได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม และปัญหาทางกฎหมายท่ีเกิดขึ้นจริง 

กิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาคลินิกกฎหมาย โดยคณะฯ ได้พัฒนาอาจารย์ด้วยการส่งไปอบรมเกี่ยวกับ
คลินิกกฎหมายท้ังในและต่างประเทศ และให้น าความรู้ เทคนิค การจัดการคลินิกมาอบรมนิสิตท่ีรับผิดชอบ
คลินิกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อการให้บริการแก่ประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง
ของหลักสูตร  

นอกจากนั้นคณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารการจัดฝึกอบรม การประชุม ท้ัง
ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคณาจารย์ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยแก่บุคลากรสายวิชาการทุกท่านโดยผ่านช่องทางกลุ่มใน FACEBOOK DMS  และ E Document 
และจัดสรรงบประมาณในส่วนของหมวดค่าเบี้ยเล้ียง เดินทาง และพาหนะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการทุกคนเพื่อไปพัฒนาตนเองท้ังในและต่างประเทศ5 และมีบุคลากรสายสนับสนุนอ านวย
ความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องลาปฏิบัติงาน ข้อมูลการใช้งบประมาณท่ีได้รับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย   

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 
 
 6.6 Performance management including rewards and recognition implemented  to 
motivate and support education, research and service 

คณะฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบท่ีค านึงถึงภาระงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ เพื่อสะท้อนผลปฎิบัติงานของบุคคลาการสายวิชาการในคณะฯ คือประกาศคณะ
นิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์

                                                 
4 ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
5 ประมาณ 10,000 บาท โดยได้แจ้งในที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 2561 และมีการน ามาปรับปรุงแก้ไขโดยความเห็นของคณาจารย์หลังจากน ามาใช้ 1 ปี และ
ใช้ต่อมาจนปัจจุบัน ซึ่งมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบท่ัวกัน  

ในส่วนของมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อให้รางวัล ยกย่อง คณะฯ ได้ด าเนินการส่ง
บุคลากรเข้าร่วมรับรางวัลต่าง ๆ โดยผ่านความความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน และความ
ความเห็นชอบของคณบดีตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานได้ก าหนดขึ้นซึ่งในปี 2563 อาจารย์ในคณะฯ ได้รับรางวัล
ได้ UPPSF ระดับ 3 จ านวน 3 ท่าน และระดับ 2 จ านวน 1 ท่าน และได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
ระดับประเทศ ปี 2564 จ านวน 1 ท่าน  

นอกจากนั้นคณะฯ ยังสร้างบรรยากาศของการแสดงความยินดีแก่บุคลากรท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ เช่น 
บุคลากรท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการท่ีได้มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
อาจารย์ต้นแบบด้านการสอนระดับประเทศ รางวัลวิจัยต่าง ๆ มีการท าป้ายแสดงความยินดี และน าข่าวสาร
แสดงความยินดีประกาศลงเวปไซด์คณะฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ อีกทาง
หนึ่งด้วย  

คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรไปพัฒนาตนเอง และบรรจุโครงการในแผนปฎิบัติการต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement 
ในส่วนของการท าวิจัยตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คณะได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท าวิจัยไว้

ในเรื่องการท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นท่ี และได้น ามาบรรจุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 2564 ให้ได้รับการพิจารณาทุนเป็นอันดับแรก ซึ่งมีนักวิจัยเสนอโครงการวิจัย
ภายใต้ทุนดังกล่าวจ านวน  2 โครงการ จากจ านวน 3 โครงการ 

ในส่วนบุคลากรสายวิชาการท่ีไม่มีผลงานวิจัยหลังส าเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์จึงมีแผนในการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งได้ด าเนินการผ่านโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของ
บุคลากรนิติศาสตร์ตามประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 2564  โดย
พิจารณาจัดสรรทุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นล าดับท่ีสอง และก าหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขอทุน เช่น การขอทุนวิจัยเกิน 10,000 บาท ผู้ได้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีอยู่
ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 เป็นต้น6 นอกจากนั้นในประกาศฯ ดังกล่าวยังสนับสนุนทุนส าหรับนักวิจัยท่ี
ต้องการท าวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการและการท าวิจัยของสายสนับสนุนอีกด้วย 

                                                 
6 ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจยังบรายได้ประจ าปี 2564 
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ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ ท่ีสร้างผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ และ
สามารถหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้แล้ว คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุน
งบประมาณการเดินทางไปจัดท ากระบวนการต่าง ๆ ก่อนได้รับทุน 

นอกจากนี้คณะฯยังมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยการการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
และการบริการวิชาการสู่สังคม โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความส าเร็จ โครงการวิจัยด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 

หรือคณุสมบตัิเทียบเท่าปรญิญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์ -     
2. รองศาสตราจารย์ - 2 2 2 1 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 6 15 15 5 
4. อาจารย์ 9 7 16 16 0 
รวม 18 15 33 33 6 

หมายเหตุ : การนับอาจารย์ตามตารางไม่รวมผู้ช่วยสอน 
หมายเหตุ : การค านวณ FTE ของอาจารย์ เท่ากับ 1 ส าหรับอาจารย์ท่ีอยู่ในปีการศึกษา 9 เดือนขึ้นไป 
 
 
 

ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร /
นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 
(ระบุ) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร ่

2560  บทความวิจัย   
  กฤษฎา ใจแก้วทิิ, 

วิทูรย์ ตลุดก า และวี
ระยุทธ หอมชื่น 

การคุ้มครองสิง่บ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ในตุงไทลื้อ รายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561 

  อ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียง
ไกร 

สิทธิการได้รับค าปรึกษาจาก
ทนายความในชั้นพนักงาน
สอบสวนของแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง : กรณีศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ อ.เมืองจังหวัดพะเยา

25 – 26 ม.ค 2561 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 7  

  อ.ณภัทร บุญประสาท การศึกษามาตรการทางกฎหมาย
ในการป้องกันและแก้ไขเด็กถูก
ทอดทิ้งรายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา
วิจัยครั้งที่ 7 

25 – 26 ม.ค 2561 

  ผศ.ดร.นภนันต์ 
ศุภศริิพงษช์ัย 

บทความวิจัยเรื่อง ‘Parallel 
importation of patented 
products in Thailand: the 
need for the new patent 
exhaustion regime in the 
light of the ASEAN 
Economic Community 
(AEC)’ (2017), Volume 7, 
Issue 4,  Queen Mary 
Journal of Intellectual 
Property, pages 366–415. 
(ISI Web of Science - Social 
Science Citation Index: 
SSCI updated may 2017, 
page 45) 

ธันวาคม 2560   
 

   - บทความวิจัยเรื่อง Parallel 
Importation and 
Intellectual Property Law 
in Thailand  
Oral Presentation การ
ประชุมวิชาการ The Asian 
Conference on the 
Sciences (ACSS2018) 

วันที่ 8-10 มิถุนายน
2561 

  ผศ.นริษรา ประสิทธิ
ปานวงศ์ 

- การรับรู้ของประชาชนและ
ปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮออล์ พ.ศ. 
2551 ในเขตวัดดอกบัว ต.ท่าวัง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 
2560 
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ทอง อ.เมือง จ.พะเยารายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปัญจวีสวรรษ 
ธรรมศาสตรล์ าปาง น าทาง
ประชา พัฒนาสู่สากล   

  อ. นิภาภรณ์ ลาภ
เสถียร 

มาตรการในการประเมินผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อมในการ
จัดกิจกรรมการควบคุมและ
ก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน า
โรคในการอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้แนวคิดสิทธิในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศที่ดี 
(รายงานสืบเน่ืองการประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ “ปัญจวี
สวรรษธรรมศาสตรล์ าปาง น า
ทางประชาชน พัฒนาสู่สากล) 

4 พฤศจิกายน 2560 

  

อ. ปราณี นางแล  

ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมาต่อ
การกระท าละเมิดของลูกจ้าง
ของผู้รับเหมา : ศึกษากรณี
สัญญาจ้างเหมาบริการและ
สัญญาจ้างเหมาค่าแรง รายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7  
ได้รางวัลดีเด่นด้าน Oral 
Presentation พะเยาวิจัยครั้ง
ที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

  

ร.ต.ท.พิทยา เขียว
ดอกน้อย  

ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย
วิธ๊พิจารณาความอาญามาตรา 
198 วรรค สาม : กรณีจ าเลยใน
คดีอาญาต้องแสดงตนต่อเจ้า
พนักงานศาลขณะย่ืนอุทธรณ์ 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  

  ผศ.ดร. ภัทราวรรณ
รัตนเกษตร  

การป้องกันการกระท าความผิด
อาญาของเด็กและเยาวชน : 

วารสารรามค าแหงฉบับ
นิติศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 
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เกณฑ์อายุในการควบคุม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

2 ISBN 22868518 วันที่ 1 

กรกฎาคม-31 ธันวาคม 
2560 

  

สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 

กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการระงับข้อ
พิพาทของชุนชมในจังหวัด
พะเยา รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งที่ 7  

25 – 26 ม.ค 2561  
 

  

ดร.ธิติ ไวกวี  

หลักอธิปไตยเหนือดินแดนที่ไม่
สอดคล้องในยุคแอนโทรโปซีน 
การประชุมวิชาการสาขา
นิติศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 1 
“ระบบกฎหมายไทย:ปฏิรูป/
เปลี่ยนผ่าน/ปฏิสังขรณ์”คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

8 มิ.ย 2561  

  หนังสือ   
  

สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 
- หนังสือกฎหมายมหาชน 
(ส านักพิมพ์วิญญูชน) พิมพ์ครั้ง
ที่ 2 

2 มีนาคม 2561 

  ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล 

- หนังสือถาม-ตอบ ห้างหุ้นส่วน
บริษัท (ส านักพิมพ์วิญญูชน) 

2 มกราคม 2561 

  รางวัล   
  

ผศ.กันย์กัญญา ใจกา
รวงค์สกลุ 

รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2561 
สายวิชาการ กลุ่มศิลปกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร ์

17 กรกฎาคม 2561 

2561  บทความวิจัย   
  

ดร.ธิติ ไวกวี 

 “ขนมดอกซ้อแห่งภูมิปัญญาไท
ลื้อ (พะเยา):กระบวนทัศน์การ
สร้างโมเดลทางกฎหมายเพ่ือ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพชุมชน”, วารสารนิติ รัฐ
กิจและสังคมศาสตร์ ส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ2
เชียงราย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือน

กรกฎาคม 2562 
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กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ISSN 2539-7222. 

  

 

Territorial Sovereignty 
Inconsistent with the 
Anthropocene Period, CMU 
Journal of Law and Social 
Sciences, 12(1), 1-21. 
บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

July 2019 

  

ผศ. ทัศนะ ศรีปัตตา 

ปัญหาการก าหนดค าบังคับให้
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายให้มีผล
ย้อนหลังโดยศาลปกครอง
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 8 

24-25 มกราคม 2562 

  

อ.จีรวรรณ สุวรรณ
สุจริต 

การจดทะเบียนสมรสของคนไทย
กับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยา
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 8 

24-25 มกราคม 2562 

  

อ.วีระยุทธ หอมชื่น 

การศึกษากฎหมายทรัพยกรน้ า
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา  รายงานสืบเน่ือง
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 

24-25 มกราคม 2562 

  

 

การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
ขัดขวางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 8 

24-25 มกราคม 2562 

  ผศ. นริษรา ประสิทธิ
ปานวัง 

ปัญหาและผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายตามประกาศ

24-25 มกราคม 2562 
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ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้าม
ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษา ซ ศึกษาในเขตพ้ืนที่
หน้ามหาวิทยาลัยพะเยารายงาน
สืบเน่ืองการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 

  

อ.ถิรวรรณ กลาง
ณรงค ์

มาตราการทางกฎหมายเก่ียวกับ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของ
ร้านอาหารบริเวณกว๊านพะเยา
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 8 

24-25 มกราคม 2562 

  บทความวิชาการ   
  

ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล 

"การแก้ไขความไม่เป็นธรรมใน
สัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือเพ่ืออยู่อาศัย" 
(Rectification of Unfairness 
concerning Contract on 
Sale with Right of 
Redemption in case of 
Agricultural or Residential 
Land) 

วารสาร "บทบัณฑิตย์" 
ของเนติบัณฑิตยสภา ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เล่ม
ที่ 74 ตอนที่ 4 (ตุลาคม - 
ธันวาคม 2561) 
TCI กลุ่ม 1 

  

 

"มาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา" (Legal 
Measures for the 
Protection, Promotion and 
Development for Contract 
Farming) 

วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(Naresuan University 
Law Journal) ปีที่ 11 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561)  
TCI กลุ่ม 1 และ ASEAN 
Citation Index (ACI) 

  หนังสือ   
  

ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล 

- หนังสือถาม-ตอบ กฎหมายต๋ัว
เงิน (ส านักพิมพ์วิญญูชน) พิมพ์
คร้ังที่ 3   

3 กรกฎาคม 2561  
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  สารนุกรม (งานอื่นๆ 
ในเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

  

  ผศ.ดร.นภนันต์ 
ศุภศริิพงษช์ัย 

Intellectual Property 
Thailand’. In International 
Encyclopedia of Laws: 
Intellectual Property, edited 
by Hendrik Vanhees and 
Alphen aan den Rijn ( 
Kluwer Law International, 
Hague, Netherlands, 2019). 

May 2019 
 

2562 บทความวิจัย    
  กุลรัศมิ์ เวียงแก้ว และ 

ผศ. ดร. วิมลเรขา ศิริ
ชัยราวรรณ 

ปัญหาและทางออกการโอนสิทธิ
หรือการตกทอดทางมรดกของ
ที่ดิน ส.ป.ก. : ศึกษากรณีในพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงราย 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 9 

23-24 มกราคม 2563 

  อ. ทัศนะ ศรีปัตตา ปัญหาความเป็นกลางของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะเป็น
ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการ 
อุทธรณ์และร้องทุกข์ และ/หรือ
ในฐานะเป็นประธานกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 9 

23-24 มกราคม 2563 

  วิภาพรรณ แก้วมณีพร
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ 

ปัญหาและมาตรการทาง
กฎหมายในกรณีการล่อลวงเพ่ือ

23-24 มกราคม 2563 
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ละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็ก
และเยาวชน 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 9 

  ผศ. เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
และ ผศ. ดร. ไพรัช ธี
ระชัยมหิทธ 

ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 9 

23-24 มกราคม 2563 

  กิตติศักด์ิ ทุมเสน และ 
ผศ. ดร. วิมลเรขา ศิริ
ชัยราวรรณ 

มาตรการสนับสนุนความ
น่าเชื่อถือข้อมูลพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ
ยุติธรรม 

23-24 มกราคม 2563 

  ศิลป์ สร้อยสังวาลย์ 
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ 

การศึกษาเปรียบเทียบผลของ
ข้อตกลงระงับข้อพิพาท ใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พ.ศ. 2562 และผลของ
สัญญาประนีประนอมยอมความ
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในศาล 

23-24 มกราคม 2563 

  ชาญวิทย์ คิดอ่าน 
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ 

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค
ประชาชน มิติใหม่ในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ตาม
พระราชบัญญัติ 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 
2562 

23-24 มกราคม 2563 

  ธนโชติ เพ็ชรหาญ 
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ 

ปัญหาและอุปสรรคในการมี
ทนายความขอแรงในชั้นจับกุม
ของพนักงานต ารวจ ตาม
ประมวล 

23-24 มกราคม 2563 
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 7/1 : กรณีศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย 

 วารสารวิชาการ อุดม งามเมืองสกุล/
วิมลเรขา ศิริชัยราวร
รณ 

กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน 

วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 49 ฉบับบที่ 2 
มิถุนายน 2562 

  Supasiripongchai, 
Noppanun 

‘Intellectual Property Law 
in Thailand’, International 
Encyclopedia of Laws: 
Intellectual Property, 
(Kluwer Law International 
B.V., Hague, Netherlands, 
2019), ISBN 978-90-654-
4887-3 

2019 

  Supasiripongchai, 
Noppanun 

“The legal protection of 
breeder's rights for new 
plant varieties in Thailand: 
The need for law reform 
considering the 
International Convention 
for the Protection of New 
Varieties of Plants 1991” 
The Journal of World 
Intellectual Property 

March, 2020 

  Srichaiyarat, 
Panarairat, & 
Mekriengkrai, 
Theeraphan 

The Actual Justice of the 
Right to Counsel and the 
Right to Appeal in Three 
Thai Upper Northern 
Provinces 
(Oral Presentation)  
GAJE conference, Pasundan 
University, Indonesia 

December, 2019 

 หนังสือ ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ 
 

- หนังสือกฎหมายมหาชน 
(ส านักพิมพ์วิญญูชน) พิมพ์ครั้งที่ 
3 

พฤษภาคม 2563 
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  ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล 

1.หนังสือถาม-ตอบ กฎหมายต๋ัว
เงิน (ส านักพิมพ์วิญญูชน) พิมพ์
ครั้งที่ 4 

เมษายน 2563 

2563  บทความวิจัย   
  

ดร.ธิติ ไวกวี 

ธรรมาภิบาลสิง่แวดล้อม: กรณี
การดูดทรายแม่น้ าอย่างย่ังยืน 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 10 

25-28 มกราคม 2564 

  

รศ. กันย์กัญญา ใจ
การวงค์สกุล 

ถอดบทเรียนความส าเร็จในการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของ
ตัวแทนนิสิต ท่ีได้รับรางวัลจาก
การแข่งขัน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 10 

25-28 มกราคม 2564 

  

รศ. กันย์กัญญา ใจ
การวงค์สกุล 

ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
วิชากฎหมายจราจรทางบกใน
สถานการณ์ Covid-19 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 10 

25-28 มกราคม 2564 

  

ผศ. ธีระพันธ์ เมฆ
เกรียงไกร 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการท า
งานของทนายความท่ีรัฐจัดหาให้
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา
ในจังหวัดพะเยา  
รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย
ครั้งที่ 10 

25-28 มกราคม 2564 

  
อ. นิภาภรณ์ ลาภ
เสถียร 

แนวคิดของความเคลื่อนไหวทาง
นิเวศเชิงต้ืนและเชิงลึกที่แฝงอยู่
ในกฎหมายเพ่ือการปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

20 พฤษภาคม 2564  
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร ่

รวม 
จ านวนผลงานต่อ
อาจารย์และนักวิจัย ระดับ

ภูมิภาค 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2559 - 11 - - 1 12 13 :35 (37.14 %) 
2560 - 9 1 - 2 12 12 : 33 (48.48%) 
2561 - 8 2  1 11 11 : 34 (32.35%) 
2562 - 8 1 2 1 12 12 : 35 (34%) 
2563  5 3 - - 8 8 : 33 (24%)  

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 
ผลการประเมินตนเอง  

รายงานสืบเน่ืองการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ครั้งที่31 ประจ าปี 2564  

  
ผศ.กาญจนุรัตน์ ไม
รินทร์ และ รศ.กันย์
กัญญา 

โครงการบรูณาการ 1 คณะ 1
โมเดลคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา : กฎหมาย
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
อ าเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา 

2 กรกฎา – ธันวาคม 
2564 
วารสารวิชาการคณะ
นิติศาสตร์ราชภัฎ
อุบลราชธานี TCI 2 

  บทความวิชาการ   
  

ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล 

"กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชน" 

วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 
(มิถุนายน 2563)  
TCI กลุ่ม 1 

  

ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล 

"ปัญหากฎหมายคุ้มครองการ
ท างานครูโรงเรียนเอกชน" 

วารสารนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 
13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 
- ธันวาคม 2563)  
TCI กลุ่ม 1 และ ASEAN 
Citation Index (ACI) 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 
2562 2563 

6.1 Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service (1) 

 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสาย
งาน ยกย่องชมเชย การสับเปล่ียนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และ
การเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 

3 3 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured 
and monitored to improve the quality of education, 
research and service (2) 

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน
และก ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (4,5,6,7) 

      ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน
ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน  

3 3 

6.4  Competences of academic staff are identified and 
 evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are implemented 
 to fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 
2562 2563 

6.6  Performance management including rewards and 
 recognition is implemented to motivate and 
 support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ
 เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย 
 และการบริการวิชาการ  

3 3 

6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับ
 ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย ของบุคลากร
สาย วิชาการ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนนุ (Support Staff Quality) 
 

Sub Criterion 7 
1. Both short- term and long- term planning of support staff establishment or needs of 

the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that 
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and 
service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นท้ังระยะส้ันและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีท้ังคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated.  Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

5.  Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service. 

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
 การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 



110 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ผลการด าเนินงาน   
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีความส าคัญมีบทบาทหน้าท่ีสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีบรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) คณะฯ 
ได้จัดท าแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย แผนอัตราก าลัง แผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล แผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน และแผนการสืบทอดต าแหน่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผลการด าเนินงาน AUN 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 บุคลากรสายสนับสนุนของมีจ านวนเพียงพอตามการวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะฯ จึงการวางแผนอัตราก าลังโดยก าหนดต าแหน่งและความรับผิดชอบบุคลากรสาย
สนับสนุนให้ครบถ้วนตอบสนองความต้องการท้ังด้านการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ ปัจจุบันคณะฯ
มีบุคลากรสายสับสนุนจ านวน 11 อัตรา ซึ่งมีภาระงานท่ีต่าง ๆ (ตามตาราง 7.1) และได้แบ่งโครงสร้าง
หน่วยงานภายในส านักงานนิติศาสตร์ ประกาศลงไว้ในเวปไซด์คณะฯ มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังต าแหน่งต่าง ๆ 
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดย การเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
แนวทางในการพัฒนาแต่ละด้านแล้วให้บุคลากรระบุด้านต่างๆ ท่ีต้องการพัฒนาโดยจัดท าท้ังรูปแบบของ
โครงการและจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตนเอง  
ตารางที่ 7.1 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์  

 ระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ 
High School Bachelor’s Master’s Doctoral Total 
61 62 63 61 62 63 61 62 63 61 62 63 61 62 63 

บุคลากรห้องสมุด - - - 1 1 1 - -  - - - 1 1 1 
บุลลากรด้านบริการนักศึกษา 

- ด้านวิชาการ 
- กิจการนิสิต 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

1 
1 

2 
1 

1 
- 

1 
- 

2 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

1 
1 

2** 
1 

บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิจัย - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 
บุคลากรด้านบุคคล - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 
บุคลากรด้านคลินิกกฎหมาย และ
บริการวิชาการ - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 
บุคลากรด้านงานแผนและ
นโยบาย - - - 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 
บุคลากรด้านบริหารงานทั่วไป - - - 3 3 3 - - - - - - 3 3 3 
Total 0 0 0 10 10 11 1 1 2 0 0 0 10 10 11 
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** เนื่องจากการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนและได้วิเคราะห์อัตราก าลังของนักวิชาการศึกษาด้านวิชาการว่า
จ านวน 1 คน เป็นจ านวนท่ีไม่เหมาะสมเพียงต่อการจัดการหลักสูตรประกอบกับ ปีการศึกษา 2564 คณะฯจะ
เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตจึงได้ประกาศรับบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม 1 อัตราให้มาปฎิบัติงานนักวิชาการศึกษา
ด้านวิชาการ 
 ด้านแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะฯได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนขึ้นโดยมีการ
พัฒนาท้ังก าหนดเป็นรูปของโครงการในแผนปฎิบัติการปี 2564 กิจกรรมท่ีจัดโดยองค์กรภายในและภายนอก
สถาบันและ การไปพัฒนาตนเองตามความต้องการท่ีตอบสนองสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ด้านแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานปี 2563 คณะฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  
 ด้านการสืบทอดต าแหน่งคณะ ฯ ได้สนับสนุนการท าคู่มือการปฎิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคล
ท่ีเข้ามารับต าแหน่งแทนบุคคลท่ีลาออกสามารถปฎิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง  
 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ จึงมีครบถ้วนตอบสนองความต้องการท้ังด้านการศึกษา งานวิจัย 
และการบริการวิชาการเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการบริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
การด าเนินงาน AUN 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน 
ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

1. การสรรหาและการคัดเลือก การสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ก าหนดตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยวิทยาลัยก าหนด โดยคณะฯก าหนดคุณวุฒิ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน คุณสมบัติเพื่อตอบสนองการพัฒนาของหลักสูตรฯ และได้ระบุคุณสมบัติไว้ใน
ประกาศรับสมัครฯซึ่งมีการประกาศท้ังเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย เวปไซด์คณะฯ ในการคัดเลือกคณะฯ จัดสอบ
ตามสมรรถนะประจ าต าแหน่งงานนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะท่ีคณะฯ ต้องการซึ่งการสอบมีท้ังข้อสอบอัตนัย 
ปรนัย ปฏิบัติ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม 

2. การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นไปตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีชัดเจนตามค าส่ังคณะ
นิติศาสตร์เรื่องก าหนดขอบข่ายภาระงาน และผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานภายในส านักนิติศาสตร์ (ตามตาราง 
7.2)  และมีการแบ่งโครงสร้างส านักงานตามรูป 7.2  
 3. ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
โดยคณะฯ ได้ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน และก าหนดเป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร 
ดังนี้ 
 3.1 การจัดโครงการในแผนปฎิบัติการซึ่งในปี 2562 คณะฯ จัดโครงการเพื่อสนับสนุนการท าวิจัย R2R 
ซึ่งส่งผลให้ปี 2563 มีบุคลากรสายสนับสนุนในคณะฯ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย R2R แล้วจ านวน 9 ท่าน จาก 
10 ท่าน ซึ่งในปี 2564 บุคลากรสายสนับสนุนได้ตีพิมพ์บทความวิจัย R2R กับมหาวิทยาลัยทักษิณจ านวน 1 
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เรื่อง และก าลังได้รับการตอบรับการน าเสนอผลงานวิจัยจากการประชุมโมกวิชาการ 64 การประชุมวิชาการ
วิจัยระดับชาติ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาอีก 1 เรื่อง 
 3.2 ปี 2563 คณะ ฯ ได้บรรจุโครงการในแผนปฎิบัติการในเรื่องการพัฒนาการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน  
 3.3 ปี 2563 ก าหนดให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมการประชุมการประเมินค่างานของมหาวิทยาลัย เพื่อ
เตรียมการขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 นอกจากนั้นคณะฯ ยังสนุบสนุนการให้ทุนวิจัย R2R การให้ไปอบรมการเขียนคู่มือปฎิบัติงานเพื่อน าไป
ขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้นนอกสถาบัน การส่งเสริมค่าสมัครตีพิมพ์บทความวิจัย และการไปน าเสนอวิจัย ก าหนด จึง
เห็นได้ว่าคณะฯได้เห็นถึงความส าคัญของการก้าวหน้าทางสายงานและได้ส่งเสริมสนับสนุนอย่างเป็นประจ าและ
ต่อเนื่องทุกปีมีผลลัพท์เป็นวิจัย คู่มือปฎิบัติงานของบุคลากร 

 
ตาราง 7.2 แสดงต าแหน่งและวุฒิการศึกษา 

 
ท่ี ค า

น าหน้า 
ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา

สูงสุด 
วุฒิปริญญาโท วุฒิปริญญาตร ี

1 นางสาว กฤตพร จุใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี  วท.บ.(วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

2 นางสาว จุฑามณ ี จันทร์ศุภเสน นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี  บธ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) 

3 นาย ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ ปริญญาตรี  ศศ.บ.
(บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์) 
4 นาง ดวงชีวัน เครือน้อย นักวิชาการศึกษา(กิจการ

นิสิต) 
ปริญญาตรี  ศศ.บ.(อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว) 
5 นาย ทรงพันธ์ อนุพันธ์ นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) 

6 นาย นทีสุทธิ ์ อุทธิยา บุคลากร ปริญญาตรี  น.บ.(นิติศาสตร์) 

7 นางสาว นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี  บช.บ.(การบัญชี) 

8 นางสาว พวงผกา  ธนะจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ปริญญาตรี  ศศ.บ.(การจัดการ
ทั่วไป) 

9 นางสาว มัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี  น.บ.(นิติศาสตร์) 

10 นาย ศราวุฒิ กันต์พงษ์เพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี  น.บ.(นิติศาสตร์) 

11 นาย ปวริศร์ ด ารงพุฒิเมธา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาโท ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) วุฒิ ป.ตรี บธ.บ.
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
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รูป 7.2 โครงสร้างบุคลากรสายสนับสนุน 

 
   
ผลการด าเนินงาน AUN 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

 ในด้านการระบุสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งมีสมรรถนะ
หลัก มี 5 ข้อ คือ 1. ความยึดมั่นในคุณธรรม ( Integrity) ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง  ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ  รักษาวาจา เช่ือถือและไว้วางใจ
ได้เสมอ 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐาน
ท่ีมีอยู่ โดยใช้เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยก าหนด อีกท้ังยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์
พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียากและท้าทายชนิดท่ีอาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท า
ได้มาก่อน 3. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
องค์กร 4. การท างานเป็นทีม (Teamwork)  ความเขา้ใจในบทบาท และหน้าท่ีของตนเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
หนึ่งของทีม รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการท างาน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปล่ียนประสบการณ์และความ
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คิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิก  ในทีม 5. การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ  (Systematic Job Planning) 
ความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมท้ัง
ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท้ังของตนเองและผู้อื่นได้   

ในด้านการแบ่งภาระงานและก าหนดต าแหน่งงาน คณะฯ พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญ
ในสายงาน มีการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาร่วมกันกัน และสรุปผลออกมาเป็นโครงสร้าง
การแบ่งงาน รวมถึงค าส่ังคณะฯ เรื่องการก าหนดขอบข่ายภาระงานฯ ตามล าดับ  

ซึ่งการประเมินสมรรถนะจะประเมินจากผู้บังคับบัญชาระดับคณะ หัวหน้าส านักงาน และการสะท้อน
จากเพื่อนร่วมงาน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานปี 
2563 คณะฯ ได้ประเมินฯตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

 
ผลการด าเนินงาน AUN 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนนุ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 
 ในด้านการระบุความต้องการในการอบรมพัฒนานั้นมีกระระบุความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน 2 ส่วน คือ 1. การระบุความต้องการะดับคณะฯ และนโยบายมหาวิทยาลัย และ 2. 
ระบุความต้องการของบุคลากร และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 1.  ในการพัฒนาระดับคณะฯนั้น คณะฯ ได้จัดโครงการเพื่อตอบสนองความต้องพัฒนาศักยภาพตาม
แผนพัฒนาบุคลากรทุกปีต่อเนื่อง ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มสมถรรนะในการ
ให้บริการและท าแผนปฎิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในปี 2562 ปี  2563 โครงการท่ีจัดท าเพื่อพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน คือ โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการท าวิจัย R2R ซึ่ง
จากโครงการดังกล่าวส่งผลให้มีบุคลากรสายสนับสนุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจ านวน 4 โครงการ และ 
ปีงบประมาณ 2563 ขออีกจ านวน 4 โครงการท าให้มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีท าวิจัย R2R แล้วท้ังส้ิน 9 คน 
จาก 10 คน นอกจากนี้ยังมีโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR แก่บุคลากร
สายสนับสนุนซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมร้อยละ 100 อีกด้วย ส่วนปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้สานต่อ
การก้าวสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นภายใต้โครงการอบรมสัมมนาจัดท าคู่มือมือปฎิบัติการของสายสนับสนุน และให้
บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการประชุมการประเมินค่างาน รวมทั้งการส่งบุคลากรตามสายงานต่าง ๆ ไปอบรม
พัฒนาตารมต าแหน่ง เช่น ให้บุคลากรท่ีรับผิดชอบด้าน IT เข้าประชุมการปฎิบติการเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ท่ี
สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้สอนและผู้เรียน ให้บุคลากรท่ีต้องด าเนินการประชุมออนไลน์
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประชุมออนไลน์ เป็นต้น จึงถือได้ว่าคณะฯ ได้มีการสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนเป็นประจ าต่อเนื่องตามสถานการณ์ทุกปี 
 2. การระบุความต้องการไปพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนเอง คณะฯ ได้ส ารวจความต้องการ
และระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนภายใต้นโยบาย ยุทธ์ศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ซึ่ง
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แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือความต้องการด้านศักยภาพการเข้าสู่ต าแหน่ง ด้านศักยภาพทางบุคลิกภาพ ภาษา และ
การส่ือสาร ด้านศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านศักยภาพด้านเทคนิคการปฎิบัติงาน ซึ่งกิจกรรม
แบ่งเป็นกิจกรรมท่ีคณะฯ จัดเองภายใต้โครงการต่าง ๆ กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัด และกิจกรรมท่ีหน่วยงาน
ภายนอกจัด ซึ่งบุคลากรขออนุมัติไปอบรมโดยคณะฯก็พิจารณาอนุมัติจากการส่งเสริมศักยภาพต่าง ๆ ท่ีก าหนด
ไว้ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ และส่งรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
คณะฯ ยังจัดสรรงบประมาณให้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถไปพัฒนาตนเองตามความสนใจเฉพาะ
ด้านของตนเองได้ 
 นอกจากนั้นในปี 2563 คณะฯ มุ่งส่งเสริมด้านการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนให้ทุนพัฒนาการ
วิจัยจากการปฏิบัติงานในลักษณะ R2R “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสาย
สนับสนุนขอทุนโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้ และมีการอนุมัติให้ทุนแก่บุคลากรสาย
สนับสนุนเป็นท่ีเรียบร้อยจนถึงปัจจุบัน จ านวน 9 ทุน และในปี 2564 คณะฯ ยังส่งเสริมให้บุคลากรไปตีพิมพ์
บทความวิจัย R2R กับมหาวิทยาลัยทักษิณจ านวน 1 เรื่อง และก าลังได้รับการตอบรับการน าเสนอผลงานวิจัย
จากการประชุมโมกวิชาการ 64 การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลันเรศวรอีก 1 เรื่อง จึงถือได้ว่าคณะฯ ได้มีการสนับสนุนการการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี 
 
ผลการด าเนินงาน AUN 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

คณะฯ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯ ได้
จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจ าเพื่อปรับปรุงการแบ่งภาระงาน รวมถึงก าชับการปฎิบัติงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ สะท้อนปัญหาการท างาน และความต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อ
น ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจ าทุกปี 

ในปี 2562 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ต้ังรักษาการหัวหน้าส านักงาน 1 ต าแหน่ง และรักษาการหัวหน้า
งาน 3 ต าแหน่ง ซึ่งทางคณะฯ ได้ด าเนินการแต่งต้ังโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าส่วนงาน จึง
ได้ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน 1 ต าแหน่ง และหัวหน้างาน 4 ต าแหน่ง โดยเพิ่มจากมหาวิทยาลัย 1 ต าแหน่งคือ 
หัวหน้างานคลินิกกฎหมาย ท้ังนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีขวัญและก าลังใจมากขึ้นและได้ด ารงต าแหน่งมา
จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนั้นคณะฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนเสนอโครงการในแผนปฎิบัติงานประจ าปี
งบประมาณผ่านหัวหน้าส านักงานเพื่อเกิดความมีส่วนร่วม และได้โครงการท่ีเป็นไปตามความต้องการการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างแท้จริง รวมถึงเมื่อคณะฯ ทราบถึงนโยบายการพัฒนาของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
คณะฯน ามาช้ีแจง และเตรียมพร้อมด าเนินการเพื่อส่งเสริมบุคลากร 
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ส่วนในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ คณะฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบเพื่อพิจารณาให้เหมาะสมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในหน้าท่ี ปฏิบัติงานถูกต้อง 
รวดเร็ว และจิตบริการเป็นส าคัญ ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
7.1  Support staff planning (at the library, laboratory, 
 IT facility and student services) is carried out to 
 fulfil the needs for education, research and service 
(1) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การ
จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน  

3 4 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

3 3 

7.4 Training and developmental needs of support  staff 
are identified and activities are  implemented to 
fulfil them (4) 

3 4 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2563 2564 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ พัฒนา
ตามความต้องการนั้น 
7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 

 
Sub Criterion 8 

1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 
defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

 
 

ผลการด าเนินงาน   
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AUN. 8 Student Quality and Support 
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 
คุณสมบัติของผู้ท่ีต้องการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2563 เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งก าหนดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีเกณฑ์เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของคณะ 
(www.law.up.ac.th)  และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆท้ังในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ มีการใช้ 
info-graphic ในการส่ือสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายข้ึน โดยประกอบไปด้วยโครงการนักเรียนเรียนดี 
โครงการรับตรง 10% โครงการรับตรง (โควตาท่ัวประเทศ) โดยการประกาศรับสมัคร ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการ
ขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือก และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมจะเป็นนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต ซึ่งปรากฏข้อมูลใน www.admission.up.ac.th ซึ่งมีการปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบันโดยมหาวิทยาลัย
พะเยา  

นอกจากนี้ คณะยังได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วยวิธกีาร
ท่ีหลากหลาย เช่น การส่งใบปลิวและแผ่นพับ การลงพื้นท่ีแนะแนวสถานศึกษา การส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าผ่านส่ือ
ออนไลน์ เพจ Facebook ของคณะนิติศาสตร์ เป็นต้น  

ตารางขอ้มูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ แสดงให้เห็นด้านล่าง ซึ่งจ านวนนิสิตท่ีรับเข้าในแต่ละ
ปีนั้นมีค่าเฉล่ียท่ีคงตัว ไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหากเทียบกับสถานการณ์จ านวนผู้เรียนลดลงท่ัวประเทศ ท้ังนี้ 
เมื่อได้สอบถามนิสิตท่ีเข้ามาใหม่ในแต่ละปีว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีผู้เรียนตัดสินใจเรียนท่ีคณะนิติศาสตร์ ได้รับ
ค าตอบในภาพรวม เช่น ช่ือเสียงในทางท่ีดีของคณะนิติศาสตร์ รุ่นพี่ในโรงเรียนเดียวกันแนะน า การรับเข้าใน
รอบโควต้าต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ตลอดจนการลงพื้นท่ีแนะแนวของคณะและมหาวิทยาลัย 
เหตุผลท้ังหมดท่ีกล่าวมา ล้วนท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ท้ังส้ิน 

 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศรับ 
(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
1/2555 400 1062 410 344 
1/2556 400 1565 524 395 
1/2557 400 1593 433 358 
1/2558 400 1066 470 391 
1/2559 400 1439 457 402 
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1/2560 400 1221 319 283 
1/2561 400 1108 371 333 
1/2562 400 988 357 320 
1/2563 400 1489 388 306 

 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
1/2555 60 198 41 31 
1/2556 60 380 60 46 
1/2557 40 298 45 34 
1/2558 60 145 20 19 
1/2559 60 229 41 35 
1/2560 60 218 33 30 
1/2561 60 143 14 10 
1/2562 60 75 21 17 
1/2563 60 137 16 12 

 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
1/2555 60 63 5 4 
1/2556 60 142 21 17 
1/2557 40 78 10 8 
1/2558 60 34 7 5 
1/2559 60 57 5 4 
1/2560 60 37 3 3 
1/2561 60 37 4 4 
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1/2562 60 31 10 6 
1/2563 60 54 8 6 

 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผูส้มัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
1/2556 60 255 37 27 
1/2557 40 210 25 22 
1/2558 60 115 15 12 
1/2559 60 141 27 24 
1/2560 60 121 13 11 
1/2561 60 121 15 15 
1/2562 60 80 20 18 
1/2563 60 204 39 32 

 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนท่ี
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
1/2555 60 148 118 71 
1/2556 100 956 120 79 
1/2557 120 660 119 87 
1/2558 100 333 77 64 
1/2559 60 283 33 28 
1/2560 40 164 21 19 
1/2561 30 97 14 10 
1/2562 30 145 29 28 
1/2563 30 314 70 55 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มีสิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 
1/2555 60 358 53 47 
1/2556 100 404 42 25 
1/2557 120 276 30 25 
1/2558 100 114 19 17 
1/2559 60 111 15 15 
1/2560 40 73 9 9 
1/2561 50 47 9 9 
1/2562 30 46 6 6 
1/2563 50 98 20 16 

 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 4 
 

8.2 Methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated 
 กระบวนการรับเข้าศึกษามีความเหมาะสมในแต่ละโครงการท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด เช่น 
โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จะพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ผล
การเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โครงการโควตาท่ัว
ประเทศจะพิจารณาตัดสินผลการเรียน ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ โครงการนักเรียนเรียนดี จะพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน 
และมีการก าหนด GPAX 5 ภาคเรียน ให้เหมาะสมกับการเรียนคู่ขนานสองปริญญาท่ีต้องมี GPAX 2.50 ขึ้นไป 
ซึ่งถือว่าเหมาะสมในการเข้าศึกษาเพราะต้องศึกษาปริญญาสองปริญญาจึงควรมีผลการเรียนท่ีสูงกว่าปกติ โดย
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้คณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักเรียนท่ีผ่านการคัดเลือก
แทนการสัมภาษณ์ TCAS ในทุกๆ รอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การ
ประเมินผล กิจกรรมต่างๆระหว่างการศึกษา ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพเมื่อเรียนจบ รวมถึงลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย และยังมีการจัดการแนะแนวสัญจรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรให้แก่
นักเรียนท่ีคาดว่าจะเป็นนิสิตในอนาคต 
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 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 4 
 
 8 . 3  There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload.  Student progress, academic performance and workload are 
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions are 
made where necessary. 
 การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนคณะได้ใช้ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาในการติดตามผู้เรียน โดย
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะเรียกพบนิสิตในท่ีปรึกษาเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อาจารย์ท่ี
ปรึกษาสามารถดูข้อมูลผลการเรียนของนิสิตในท่ีปรึกษาได้ในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย และกระตุ้นให้
ผู้เรียนต่ืนตัวในการเรียนมากขึ้น และช่วยให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ การปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล หลายรายวิชามีสัดส่วน
คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนท่ีมากขึ้น ท าให้เห็นได้ว่าผู้สอนมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นระยะ 
ๆ มากขึ้น โดยการใช้ Assessment for Learning โดยเฉพาะ Formative Assessment เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาส
พัฒนาตัวเองเสมอ เนื่องจากผู้เรียนจะได้รับ Feedback จากผู้สอนอยู่เสมอ ว่าผู้เรียนมีจุดใดท่ีต้องปรับปรุง
เพื่อให้ผู้เรียนเองสามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในแต่ละรายวิชา 
 ในส่วนของผู้เรียนเองนั้นก็สามารถติดตามผลการเรียนของตนเองได้ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ อาทิ 
ระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย (REG) หรือ MS Teams ท่ีผู้สอนใช้เป็นส่ือการสอนออนไลน์ในช่วงปี
การศึกษาท่ีผ่านมาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 4 
 
 

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 
student support services are available to improve learning and employability 
 คณะนิติศาสตร์ ได้ด าเนินการกิจกรรมและโครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนานิสิต ในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างาน โดยมีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการ ต้ังแต่เริ่มรับเข้า ในขณะศึกษาอยู่ และภายหลังส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
1. ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในโครงการบ่มเพาะต้นกล้ากฎหมายเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนตอบกฎหมายให้แก่นิสิตช้ันปีท่ี 1 ให้มีทักษะในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ทักษะการ
ฟัง การจับประเด็น การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียน และเน้นให้นิสิตช้ันปีท่ี 1 ท่ีเพิ่งเข้ามา
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ และสังคมมหาวิทยาลัยได้ 
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2. ระบบการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึ่งให้ค าปรึกษาท้ังในเรื่องการเรียน การวางแผนการเรียน การ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ปัญหาสุขภาพทางกาย เช่นการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ การใช้สารเสพติด เป็นต้น และ
ปัญหาสุขภาพทางจิตและพฤติกรรม หรือปัญหาอื่นๆ 
3. ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการต่างๆของคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย เช่น โครงการเผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ในทุกด้าน โครงการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
การพัฒนาทักษะต่างๆท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4. ระบบสนับสนุนการแข่งขันด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะ เช่น เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายในสนามต่างๆ การแข่งขันทางด้านวิชาการในสนามต่างๆ การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายกลุ่มมากขึ้น  
5. โครงการและกิจกรรมต่างๆของสโมสรนิสิต ท่ีพัฒนาอัตลักษณ์ของนิสิตคณะนิติ ศาสตร์ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตท้ังในคณะและนอกคณะ ตลอดจนต่างมหาวิทยาลัยด้วย 
6. ระบบการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานหรือศึกษาต่อ โดยคณะนิติศาสตร์จะถ่ายทอดสัญญาณจากช้ัน
เรียนของส านักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้ผู้ท่ีสนใจทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น และวัน
เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศท่ีแนะน าแนวทางการท างาน เตรียมความพร้อม
บัณฑิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการอบรมเรื่องการสัมภาษณ์งาน Social Identity การพัฒนาบุคลิกภาพ
และความภูมิใจในตนเอง เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงประเมนิตนเองในระดับ 4 
 

8.5 In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and psychological 
environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being 
 คณะนิติศาสตร์ ต้ังอยู่ ณ อาคารเรียนรวม ซึ่งคณะได้มีการจัดเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิเช่น ห้องศาลจ าลอง ห้องสมุดกฎหมาย ห้องรับชมการถ่ายทอดค า
บรรยายของเนติฯ ห้องสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีพื้นท่ีจ ากัด จึงท าให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเต็มท่ีเท่าใดนัก โดยคณะได้มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
ให้บริการของคณะเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีการน าผลประเมินไปวิเคราะห์ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ จัดท าเป็นแผนพัฒนาคณะในปีงบประมาณต่างๆ อาทิเช่น การจัดท าห้องอ่าน
หนังสือแก่นิสิต การจัดท าห้องสโมสรนิสิต รวมถึงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นประจ าทุกปี ซึ่งได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี 
 กิจกรรมในฝ่ายพัฒนานิสิตมีส่วนในการสร้างสังคมระหว่างผู้เรียน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน สร้างมิตรภาพและความผูกพันระหว่างกันและต่อองค์กร โดยมีกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และ
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เจ้าหน้าท่ีด้านกิจการนิสิตท่ีท าหน้าท่ีสนับสนุนนิสิตในทุกๆด้านเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ และดูแลสภาพจิตใจ
ของผู้เรียนตลอดการเรียนในหลักสูตร นอกจากนี้ กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ 
มหาวิทยาลัยพะเยายังมีหน่วยให้ค าปรึกษา ซึ่งมีผู้เช่ียวชาญปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในกรณีท่ี
ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ โดยคณะได้ประสานงานกับกองงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างส่ าเสมอ 
 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังด าเนินโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุ้นการเรียนของผู้เรียนท่ีมีผลการ
เรียนอยู่ในระดับต่ า ให้ตระหนักถึงความส าคัญของผลการเรียน เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสดงผลงานของนิสิต โครงการส่งเสริมการเรียนรูข้องนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ
พัฒนาศักพภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข เป็นต้น 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา 

จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละช้ันป ี

< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้น
ไป 

2556 589 0 142 123 148 103 60 15 
2557 534 0 180 25 170 126 25 11 
2558 508 0 233 21 157 70 22 5 
2559 505 0 265 8 116 66 14 4 
2560 355 0 147 n/a 91 39 7 1 

 
 จากตารางข้อมูลข้างต้น คณะได้สนับสนุนผู้เรียนในด้านต่างๆท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ท าให ้ Drop-out 
Rate พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส าหรับนิสิตท่ีรับเข้าศึกษาในปี 2556 มี Drop-out Rate อยู่ท่ี
ร้อยละ 55.04 นิสิตปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 60.39 นิสิตปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 49.30 ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 
39 และนิสิตปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 41 ตามล าดับ 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 4 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

4 4 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

4 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload (3) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

4 4 

8.4  Academic advice, co-curricular  activities, 
 student competition, and other student support 
 services are available to improve learning and 
 employability (4) 

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

4 4 

8.5  The physical, social and  psychological  environment 
is conducive for education and  research as well as 
personal well-being (5) 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียน 

4 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 4 
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, 
materials and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives 
of the study programme. 
มีการคัดเลือก กล่ันกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานท่ีเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลท่ีมี
ความต้องการพิเศษ 
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ผลการด าเนินงาน   

 9. 1  The teaching and learning facilities and equipment ( lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research 

 ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นคณะฯ เห็นถึงความส าคัญเป็นอย่างมากจึงได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและทันสมัยจึงขออธิบายดังนี้ 

 1. ในด้านการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 

  1.1 ห้องเรียน ห้องเรียนท่ีใช้บรรยายหลักมีส่ิงอ านวยความสะดวกและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 

ท่ีใช้ในการเรียนการสอนจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยโดยใช้ร่วมกับคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเครื่องมือ

อุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในห้องเรียนเสีย คณาจารย์คณะฯ ก็ช่วยด าเนินการแจ้งส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องมา

ด าเนินการแก้ไขต่อไป  

  1.2 ห้องบรรยายในคณะฯ ในรายวิชาท่ีมีจ านวนนิสิตไม่เกิน 15 คนเพื่อความสะดวกในการ

จัดการเรียนการสอนคณะฯ อนุญาตให้ใช้ห้องมหาบัณฑิตท่ีมีอุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกเหมาะสม

ส าหรับนิสิตจ านวนน้อยในการจัดการเรียนการสอนได้  

 2. ห้องประชุมย่อยส าหรับท างานกลุ่ม คณะฯ เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาเทคนิคการเรียนการ

สอนท่ีมากไปกว่าการบรรยายตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 2563 คณะฯ จึงจัด

ให้มีห้องประชุมย่อยในห้องสมุดของคณะฯ จ านวน 2 ห้องท่ีมีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน เช่น กระดานไวท์

บอร์ด จอภาพ แป้นพิมพ์ จอทีวี การเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชาท่ีใช้

เทคนิคการสอนแบบกลุ่มเพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า พูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรู้ และใช้ส าหรับรายวิชาระเบียบวิจัย

วิจัยของนิสิตด้วย   

 3. ห้องสโมสรนิสิต การท ากิจกรรมเพื่อเสริมหลักสูตรให้บรรลุตาม ELO ท่ีต้ังไว้ คณะฯให้ความส าคัญ

กับสโมสรนิสิตนิติศาสตร์เนื่องจากเป็นก าลังส าคัญในการจัดกิจกรรม เช่น การรับน้องสร้างสรรค์ปราศจากการ 

SOTUS กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเกียรติยศ เป็นต้น ปีงบประมาณ 2563 คณะฯ จึงจัดสรรงบประมาณใน

การปรับปรุงห้องสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวกครบครันเพื่อให้สโมสรนิสิตฯ ใช้จัดประชุมและ

เตรียมกิจกรรมต่าง ๆ    

 4. ห้องคลินิกกฎหมาย เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 และ 2563 มีรายวิชาคลินิกกฎหมาย

เพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาโดยให้นิสิตฝึกปฏิบัติในการให้ความรู้และค าปรึกษาแก่บุคคลท่ัวไป คณะฯ จึงได้

อนุมัติมหาวิทยาลัยขอห้องเพิ่มโดยมหาวิทยาลัยได้อนุเคราะห์จัดสรรห้องขายยาเดิมช้ัน 1 ตึกเดียวกับคณะฯ 

จากนั้นคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงให้มีห้องคลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ีเป็นห้องส่วนตัว

เหมาะสมกับการให้ค าปรึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ห้องคลินิกเผยแพร่กฎหมายส าหรับท างานกลุ่ม
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ของนิสิต และห้องส าหรับคลินิกความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และจัดสรรจอัจฉริยะไว้ส าหรับการประชุมออนไลน์

อีกด้วย 

 5. ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่น ๆ  แก่นิสิต ปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้ด าเนินการจัดซื้อชุดโต๊ะและ

เก้าอี้ส าหรับการท างานกลุ่มเพื่อต้ังไว้รอบช้ัน 3 ตามผลการส ารวจความต้องนิสิตเพื่อให้นิสิตนั่งท างานกลุ่ม นั่ง

รอเรียน 

  ในส่วนของการ Work From Home เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณจัดซื้อ 1080P HD USB Webcam with Microphone Computer Camera Web 

Camera PC  Webcam Work From Home ส าหรับคณาจารย์ทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จัดห้องสอน

ออนไลน์ไว้ที่ห้องสมุด พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแจ้งวิธีการจองรวมถึงคู่มือการใช้และการแก้ไขปัญหาแก่

คณาจารย์ให้ทราบโดยท่ัวกัน รวมถึงจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าวให้สายสนับสนุนเพื่อใช้ประชุมออนไลน์อีกด้วย 

 คณะฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์ และส่ิงสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย อย่างเพียงพอเหมาะสม เป็นไป

ตามความต้องการของนิสิตและบุคลากร ทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 4 

 

 9. 2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research  

 ในด้านของห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มี

ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาท่ีเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยท่ีสามารถให้บริการ

แก่นิสิตอย่างท่ัวถึง ทางคณะฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษาให้ทันสมัยโดย

การประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านน าคูปองท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้แต่ละคณะไปคัดสรร

หนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษต่างประเทศเป็นประจ าทุกปี 

ในส่วนของคณะฯ ได้จัดให้มีห้องสมุดกฎหมายภายในตึกคณะฯ เพื่อให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์คณะ

นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ท่ีสนใจ มีบรรณารักษ์ประจ า 1 อัตราเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นิสิต มีการ

จัดสรรงบประมาณในการ ส่ังซื้ อหนัง สือ ท้ัง เพื่อการเรียนการสอนและการวิ จัย ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุดของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี โดยสอบถามความต้องการหนังสือจากท้ังคณาจารย์ 

และนิสิตเพื่อให้หนังสือทันยุคสมัยตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการจัดซื้อวารสารท่ีจ าเป็นและมีประโยชน์  เช่น

ค าพิพากษาฎีกา เอกสารประกอบการบรรยายเนติบัณฑิต เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า มีโต๊ะอ่านหนังสือท้ัง

แบบส่วนตัวที่มีไฟและปล๊ักประจ าโต๊ะ และโต๊ะใหญ่  
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ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 คณะฯ ได้บริหารจัดการให้นิสิตสามารถ

ยืมหนังสือออนไลน์ได้โดยมีผ็รับผิดชอบคือบรรณารักษ์ห้องสมุด และได้ส่ือสารในนิสิตทราบในช่องทางต่าง ๆ 

ของคณะฯ 

 ในส่วนระบบสารสนเทศนั้น คณะฯได้จัดให้มีระบบการสืบค้นหนังสือต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ

นิติศาสตร์ มีการน าคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อไวไฟจ านวน 6 เครื่อง และ ปริ้นเตอร์จ านวน 1 เครื่องมาอ านวย

ความสะดวกแก่นิสิตเพื่อใช้ค้นคว้า สืบค้น และพิมพ์งานตามแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิต แต่อย่างไรก็

ตามในปี 2563 นิสิตได้ตอบแบบประเมินการใช้ห้องสมุดโดยขอให้คณะฯ จัดสรรคอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ และท่ี

อ่านหนังสือเพิ่มเติม ดังนั้นคณะฯ จึงได้โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อของดังกล่าวต่อไป 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 3 

 

 9. 3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support 

education and research  

 ในส่วนของส่ิงอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องอุปกรณ์ท่ี

ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย  

1. คณะฯ ได้จัดให้มีห้องศาลจ าลอง ท่ีจ าลองจากห้องด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลจริง

ประกอบไปด้วยบัลลังก์ศาล คอกพยาน ท่ีนั่งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจ าเลย รวมถึงท่ีนั่งของผู้เข้าร่วมพิจารณาคดี

เพื่อให้นิสิตได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาว่าความและศาลจ าลองโดยให้นิสิตแสดงเหตุการณ์จ าลองการว่า

ความ และการตัดสินคดีตามหลักกฎหมายเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลประเมินผล นอกจากนั้นห้องศาล

จ าลองยังใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น ต้อนรับนักเรียนมัธยมโดยใช้แสดงเหตุการณ์จ าลองขั้นตอนการ

ด าเนินคดีตามหลักกฎหมายโดยนิสิตคณะฯ เพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมัธยมสนใจการเรียนกฎหมาย

อีกด้วย ท้ังนี้คณะฯ ได้จัดให้ท าความความสะอาดปรับปรุงห้องศาลจ าลองให้ใช้ได้อยู่เสมอเพื่อให้นิสิตในรายวิชา

ว่าความและศาลจ าลองตามหลักสูตรฯ ใฃ้งานได้ และสอดคล้องกับหลักสูตรฯ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากอาจารย์ต้องการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning ก็สามารถ

เข้าไปใช้ได้โดยจองผ่านระบบในเว็บไซต์คณะฯ  

2. ห้องคลินิกกฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 2563 มีรายวิชาคลินิก

กฎหมายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาโดยให้นิสิตฝึกปฏิบัติในการให้ความรู้และค าปรึกษาแก่บุคคล

ท่ัวไป คณะฯจึงจัดให้มีห้องคลินิกกฎหมาย อันประกอบไปด้วยห้องให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ีเป็นห้องส่วนตัว

เหมาะสมกับการให้ค าปรึกษา และคณะฯ เริ่มประชาสัมพันธ์คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท้ังหน่วยงาน
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ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตเจ้าหน้าท่ี อาจารย์ และบุคคลท่ัวไปรู้จักคลินิกฯ และเข้ามาขอ

ค าแนะน า ค าปรึกษาด้านกฎหมายจนเป็นท่ียอมรับ สร้างความเช่ือมั่น นอกจากนั้นคณะฯ ยังท าห้องประชุม

ย่อย และห้องท างานกลุ่มส าหรับคลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายอีกด้วย  

ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 3 

 

 9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research 

 คณะฯ จัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุส านักงาน เพื่อ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานกรณ์ และเพียงพอส าหรับการส่งเสริมการจัดการ

เรียนการสอน และการวิจัย ในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดให้คณาจารย์มี

คอมพิวเตอร์ส่วนตัวประจ าโต๊ะท่ีสามารถเช่ือมต่อไวไฟเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ท าส่ือการสอนต่าง  ๆ ผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานภายนอกและภายใน

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่นระบบ I class room ระบบ Ms Team ระบบ Zoom  เป็นต้น ส าหรับอาจารย์ท่ีลา

ศึกษาต่อคณะฯ มีแผนรองรับการกลับมารายงานตัวของอาจารย์ และได้ขออนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเพื่อ

จัดสรรคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่พร้อมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการติดต้ังพร้อมใช้งานเพื่อให้อาจารย์สามารถ

เริ่มปฎิบัติงานได้ทันที นอกจากนั้นคณะฯ จัดเตรียมปริ้นเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ให้ทุกห้องพักอาจารย์ และเพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่ังซื้อพ้อยเตอร์เพื่อให้อาจารย์เบิก

ไปใช้ในการเรียนการสอนส่งเสริมให้อาจารย์ใกล้ชิดนิสิตไม่ต้องนั่งกดเปล่ียนส่ือการสอนท่ีโต๊ะหน้าห้องอีกต่อไป  

 ในส่วนของการบ ารุงรักษาคณะฯ จัดสรรงบประมาณส าหรับการซ่อมแซม และจัดให้มีเจ้าหน้าด้าน

ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีจบการศึกษาตรงสายงานดูแล หากมีปัญหาท่ีเจ้าหน้าท่ีปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่

สามารถแก้ไขได้คณะฯ ได้ติดต่อประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้

ลุล่วงได้ 

 ในส่วนของบุคลากรสายบริการคณะฯ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ เครื่องแสกน และปริ้นเตอร์ทุกโต๊ะเพื่อ

สนับสนุนการท างานให้สะดวกรวดเร็ว นอกจากบริการบุคลากรแล้วยังจัดให้มีคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิตใน

ห้องสมุด ห้องประชุมย่อยในห้องสมุด ห้องศาลจ าลอง ห้องสโมสรนิสิต ห้องประชุม ห้องคลินิกกฎหมายอีกด้วย 

 เนื่องสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 และมีช่วงเวลาในการ Work Form Home 

เพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะฯ มีนโยบายให้บุคลากรยืม

คอมพิวเตอร์เครื่องบริจาคเพื่อกลับไปท างานท่ีบ้านโดยมีขั้นตอนรายละเอียด และตัวอย่างบันทึกข้อความให้
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บุคลากรทราบ และยังจัดสรรงบประมาณซื้อกล้องเว็บแคมให้ส าหรับคณาจารย์เพื่อใช้การเรียนการสอน

ออนไลน์ และบุคลากรสายบริการส าหรับการประชุมออนไลน์อีกด้วย 

 คณะฯ จึงมีส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันสมัย ทันต่อเหตุการ์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย 

 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 3 

 

 9.5 The standards for environment,  health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented. 

 ในปี 2562 คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการรับการประเมินส านักสีเขียว ต่อมาในปี 2563 

คณะฯ เข้ารับการประเมินส านักงานสีเขียวและได้ผ่านการประเมินส านักสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย

ได้รับระดับ ดี G ทองแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินด้าน

การจัดมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีดีท้ังด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยประกอบด้วยหมวดท่ีรับการ

ประเมิน 6 หมวด ดังนี้ 1. การก าหนดนโยบายวางแผนด าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. การส่ือสาร

สร้างจิตส านึก 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงงาน 4. การจัดการของเสีย 5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

และ 6. การจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement) ซึ่งในปีงบ 2564 (ปีการศึกษา 2563) คณะฯ ได้สมัครเข้ารับ

การประเมินเพื่อปรับระดับเหรียญให้ดีขึ้น ดังนั้นการด าเนินการตามมาตรฐานส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความ

ปลอดภัยของคณะฯ จึงด าเนินการอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง  

 ด้านการรักษาความสะอาดตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแม่บ้านประจ าตึกทางคณะฯ ได้ส่ือสารแม่บ้าน

ในเรื่องการท าความสะอาดอย่าง และจัดหาอุปกรณ์ช่วยท าความสะอาดเพิ่มเติม เช่น เครื่องดูดฝุ่นมาใช้ท าความ

สะอาดในห้องท่ีมีพรม จัดซื้อท่ีดักแมลงสาบและหนู และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 2019 

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิประจ าจุดต่าง ๆ ซื้อเจลแอลกอฮอล์ 

น้ ายาฆ่าเช้ือโรค ถุงมือ รวมถึงท าโครงการ Big cleaning Day  ในส่วนมาตรการด้านสุขภาพ คณะฯ ได้

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปีกับโครงการของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี ท าประกันตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบประมาณท าให้ลูกจ้างรายปีของคณะฯ ด้วย การออกนอกพื้นท่ีของ

โครงการต่าง ๆ คณะฯ ให้บุคลากรและนิสิตท าประกันอุบัติเหตุทุกครั้ง รวมถึงมีการจัดเตรียมกระเป๋าเครื่องมือ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้ยังส่งบุคลากรสายบริการของคณะฯ ไปอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย 

ส่วนด้านความปลอดภัยนั้นนอกจากระบบ รปภ. ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดให้แต่ละตึกแล้วคณะฯยังจัดให้มีกล้อง

วงจรปิดติดในจุดท่ีส าคัญรอบคณะฯ และมีผ็รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน ซึ่งการด าเนินการและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนดังกล่าวคณะฯ ได้ด าเนินการอย่างเป็นประจ าต่อเนื่อง และปรับปรุงตามสถานการณ์ทุกปี 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 4 

  

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 

adequate and updated to support education and 

research (1) 

 อุปกรณ์และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียน

รวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 4 

9.2 The library and its resources are adequate and 

updated to support education and research (3,4) 

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research (1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพือ

สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 

 are adequate and updated to support education 

 and research (1,5,6) 

3 3 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 

 มีส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง

พื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ ทันสมัยเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

9.5  The standards for environment,  health and 

 safety; and access for people with special needs 

 are defined and implemented (7) 

 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความ

ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์
เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated.  Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมท้ัง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ ส่ิงสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 
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ผลการด าเนินงาน   

AUN 10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 

development [1]  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้รับการออกแบบและพัฒนาข้อมูลท่ีจ าเป็นและ

ส าคัญมาจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังจากอาจารย์ผู้สอน นิสิต ศิษย์ เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้บริหาร ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิของ

องค์กรวิชาชีพกฎหมาย มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ (มคอ. 1) ทิศทางนโยบายของ

รัฐบาล สถานการณ์ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงเพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตอบสนองความต้องการของสังคม

และ พัฒนาประเทศเหล่านี้ถูก น าไปออกแบบหลักสูตรและพัฒนาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ข้อก าหนด

หลักสูตร โครงสร้าง เนื้อหา กลยุทธ์การสอน การวัดประเมินผลและอื่นๆ มีการเน้นเพิ่ม ช่ัวโมงปฏิบัติเพื่อฝึก

ทักษะในเกือบทุกรายวิชารวมถึงการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ โดยมีหน่วยกิต  3(2-

2-5), 2(1-3-4), 6(0-18-9) การปรับแผนการเรียน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเข้ากับบริบท การปรับเปล่ียนราย

วิชาเอกบังคับให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของสังคม เช่น วิชากฎหมายส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  รายวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย และรายวิชา

คลินิกกฎหมายต่าง ๆ เช่น คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ัวไป คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่

ชุมชน คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม คลินิกกฎหมายเอกชน คลินิกกฎหมายมหาชน

 คลินิกกฎหมายธุรกิจ คลินิกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ค ลิ นิ ก ก ฎ ห ม า ย ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังได้เพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกจากเดิม 5 กลุ่มสาขาวิชา เป็น 7 กลุ่มสาขาวิชา เช่น กลุ่ม

สาขาวิชา กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  กลุ่มวิชากฎหมายเอกชน เป็นต้น เพื่อเพิ่มทางเลือก

การเรียนรู้ให้แก่นิสิตในความสนใจท่ี หลากหลายตามท่ีตนถนัดและเข้ากับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงของ

สังคม ซึ่งถือว่าคณะนิติศาสตร์ได้ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการท่ีส าคัญต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดย

น าข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ

หลักสูตร  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 10.2 The curriculum design and development process is established and 

subjectedto evaluation and enhancement [2] 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นหลักสูตรท่ีได้มีการปรับปรุงตาม ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยข้อ 3 สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

นิติศาสตร์ อยู่ในวันท่ีประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา 

2563  ซึ่งกรอบระยะเวลาซึ่งได้ก าหนดไว้ในการด าเนินงานหลักสูตรของสถาบันและส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการ ประชุม ครั้งท่ี 1/2563 

วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2563 รวมท้ังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา กล่ันกรองของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และได้รับอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ซึ่งหลักสูตร นี้เริ่มเปิดสอน 

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563  ท้ังนี้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เน้นการศึกษา

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาระดับปัจเจกชน และสังคมได้  แสดงออกให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมีทักษะ

ท่ีจ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ  ประพฤติตนเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีมาตรฐานทางวิชาชีพด้านกฎหมาย  

และ ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่ากันการเปล่ียนแปลงด้านอาชีพ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองตาม

กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีการพัฒนาขึ้นโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดูแลหลักสูตรคุณสมบัติหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เช่น กรณีหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้มีการเพิ่ม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก 5 คน เป็น 7 คน     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตบริหารจัดการ

หลักสูตรท่ีมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในคณะกรรมการฯ เพื่อบริหารจัดการ

หลักสูตรให้ด าเนินการไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ก ากับดูแล ท้ังนี้เพื่อให้

หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินหลักสูตรเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดีขึ้น  

รายการหลักฐาน AUN QA-10.2-1 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 

continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
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โดยในแต่ละวิชาผู้สอนจะแจ้งถึงรายละเอียดการเรียนการสอน เนื้อหา หัวข้อ วิธีการกิจกรรมท่ีใช้ในการสอน

และแจ้งการวัดประเมินผล  เกณฑ์การให้คะแนน ระยะเวลาในการวัดและประเมินผล ตามแบบของมคอ.3 

รายวิชาต่างๆ มีรูปแบบการสอนและการวัดผลประเมินผลท่ีหลากหลาย เช่น การสอบเก็บคะแนน การสอบ

ปลายภาค การสอบกลางภาค การให้ท างานกลุ่ม การท างานเด่ียว การถามและตอบในช้ันเรียน การลงพื้นท่ี

ชุมชน การเล่นเกม การท าแบบฝึกหัดการท ารายงานและน าเสนอ การแสดงบทบาทจ าลอง การค้นคว้าแล้วใช้

เทคโนโลยีมาปรับใช้รูปแบบ Infographic โดยแจ้งให้นิสิตในวันแรกท่ีเปิดเรียนรายวิชาหรือดาวน์โหลดจาก

ระบบ www.reg.up.ac.th  (รายการหลักฐาน AUN QA 10.3.1) ซึ่งสัดส่วนคะแนนในรายวิชาแต่ละช้ันปีได้

ก าหนดให้แตกต่างกันไปและด้วยวิธีการวัดประเมินผลหลากหลายในส่วนการเก็บคะแนน เช่น ช้ันปีท่ี 1 สัดส่วน

เก็บคะแนน 30 คะแนน สอบปลายภาค 70 คะแนน ช้ันปีท่ี 2 สัดส่วนเก็บคะแนน 20 คะแนน สอบปลายภาค 

80 คะแนน ช้ันปีท่ี 3-4 สัดส่วนเก็บคะแนน 20 คะแนน สอบปลายภาค 80 คะแนนหรือในบางรายวิชาสอบ

ปลายภาค 100 คะแนน  ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง 

มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2562  (รายการหลักฐาน AUN QA 

10.3.2 )    เมื่ อ ส้ิน สุดภาคการ ศึกษาไ ด้ก าหนดให้ ผู้ เรียนประ เมินการสอนของอาจารย์ ในระบบ 

www.reg.up.ac.th เพื่อให้คณาจารย์น าผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และผู้สอนรายงานผลการสอนในรายวิชา

ตาม มคอ. 5 ต่อไป อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลดังกล่าวคณะได้พิจารณา

ทบทวนกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอโดยได้มีการทบทวนพูดคุยเกี่ยวกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการสอน

และวัดประเมินผลท่ีไม่เหมาะสม เช่น ผลการเรียนระดับข้ันตก (F) ของนิสิต ความเหมาะสมของข้อสอบท่ีได้รับ

การกล่ันกรองจากคณะกรรมการกล่ันกรองข้อสอบก่อนน าไปใช้สอบทุกภาคการศึกษา เป็นต้น  เพื่อให้มั่นใจได้

ว่ากระบวนการ ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนในหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 10.4 Research output is used to enhance teaching and learning 

คณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ได้รับการแต่งต้ังให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องท่ีผ่านมารวมมี

ท้ังหมดจ านวน 19 คน  ซึ่งคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ได้มีการท าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการท่ีหลากหลาย

และผลงานเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณาจารย์เจ้าของผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการ

ในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ หรือน าผลวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสาธารณประโยชน์ 

หรือ น าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนิสิตให้ดีขึ้น เช่น งานวิจัยเรื่อง “แนวทางการ

เรียนกฎหมายให้ประสบความส าเร็จของนักศึกษากฎหมายต้นแบบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” และ

http://www.reg.up.ac.th/
http://www.reg.up.ac.th/
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งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนิสิต ช้ันปีท่ี 1 กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา”  หรือ “ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไปของนิสิตปีท่ี 1” มาใช้ในการแก้ไข

ปัญหาการเรียนการสอนวิชากฎหมายแพ่ง หลักท่ัวไปของนิสิตปีท่ี 1 หรืองานวิจัยเรื่อง “ความยุติธรรมโดย

เนื้อหาของสิทธิในการมีทนายความและสิทธิในการอุทธรณ์ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาจังหวัด

เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา”งานวิจัยดังกล่าวได้เชิญ ประธานสภาทนายความจังหวัดและทีมงานเชียงราย 

เชียงใหม่ และพะเยา และพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธร อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยาเข้าร่วมท า  focus 

group  ต่อมาทนายความท่ีได้เข้าร่วม focus group   ได้มาเป็นวิทยากรพิเศษ และน าข้อมูลจากงานวิจัย มา

บรรยายให้กับนิสิตในรายวิชา คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม  ท าให้นิ สิตไ ด้ เข้ า ใ จ 

สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลการ

เรียนท่ีคาดหวังด้วย ซึ่งตัวอย่างการน าเอางานวิจัยเหล่านี้มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ส่งผลให้การ

เรียนรู้ของนิสิตและการเขียนตอบข้อสอบของนิสิตในรายวิชาดีขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ต่อไปใน

อนาคต 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 

 

AUN 10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement  

ในส่วนการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่นิสิตมีการน าผลจากการ

ประเมินของผู้เรียนท่ีได้ประเมินในระบบ reg.up.ac.th ซึ่งปรากฏในส่วนท่ี 2 หัวข้อการประเมินส่ิงสนับสนุน

การ เรียนการสอนหรือได้รับแจ้งจากผู้สอนหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพให้ดี

ขึ้นอยู่ เสมอ ท้ังนี้ทรัพยากรในการให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกโดยท่ัวไปใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน  ห้อง

ศาลจ าลอง  ศูนย์บรรณสาร และส่ือการศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ให้ค าปรึกษานิสิต เป็นต้น และคณะ

นิติศาสตร์มีห้องสมุดกฎหมาย ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนิสิตบางส่วน มีหนังสือให้บริการยืมได้ มีโต๊ะเก้าอี้ท่ี

รองรับการมาใช้บริการท้ังแบบนั่ง เป็นกลุ่ม หรือส่วนตัว คอมพิวเตอร์ให้บริการ มีพื้นท่ีท่ีกว้างขวาง รวมท้ังมี

ห้องติวทบทวน มีห้องฟังบรรยายเนติบัณฑิตยสภาส าหรับผู้ท่ีสนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากส านักอบรม

ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ท่ีให้บริการในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.ของวันปกติ และวันเสาร์อาทิตย์  

ส่ิงเหล่านี้เป็น ส่ิงให้บริการและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญส าหรับการผู้เรียน ผู้สอนท่ี ต้องพัฒนา

ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น  
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ตลอดปีการศึกษา 2563 ได้เกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 หรือ  โควิด -19  ท าให้

มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่างการเรียนออนไลน์และ

การเรียนในช้ันเรียน คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการด าเนินการในด้านการศึกษา

ให้แก่นิสิต  เช่น   บริการจัดส่งหนังสือท่ีนิสิตยืมทางออนไลน์ให้แก่นิสิตทางไปรษณีย์    จัดซื้ออินเตอร์เน็ตให้กับ

นิสิตท่ีไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต  ท าส าเนาเอกสารประกอบการสอนให้กับนิสิตท่ีมีความประสงค์เป็นต้น  

เพื่อให้นิสิตได้เข้าถึงการเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3  

 

AUN 10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected  

คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูล 

สะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ท้ังจากบุคลากรสนับสนุน อาจารย์ผู้สอน นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต

ผู้บริหาร ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรวิชาชีพกฎหมายท่ีได้สะท้อนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

รวมท้ังการบริหารด าเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยการส ารวจความต้องการ เช่น การ 

ส ารวจศิษย์เก่าในงานรับปริญญา การส ารวจผู้ใช้บัณฑิตท่ีนิสิตไปฝึกงาน การสอบถามผู้สอน นิสิต เมื่อได้ข้อมูล 

สะท้อนกลับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ท าให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้มี

การพัฒนาเป็นอย่างมาก เช่น  เน้นช่ัวโมงให้มีทักษะ การฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาดังปรากฏจากหน่วยกิตใน 

รายวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ท่ีปรับเป็น 3(2-2-5), 2(1-3-4), 2(0-6-3), 6(0-18-9)   ปัจจุบันนี้หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ยังได้ด าเนินการให้มีการ ทบทวนหลักสูตร และก าหนดให้เลือกเรียน

วิชาเอกบังคับในรายวิชาคลินิกกฎหมายต่าง ๆ  หรือเรียนวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย หรือ รายวิชา

คลินิกกฎหมายต่าง ๆ เช่น คลินิกให้ค าปรึกษาทางกฎหมายท่ัวไป คลินิกเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่

ชุมชน คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม เป็นต้น เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกสร้าง ทักษะใน

การปฏิบัติวิชาชีพทางกฎหมายให้หลากหลายมากขึ้นตามความสนใจอีกด้วย ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความ มั่นใจต่อผู้ท่ี

เกี่ยวข้องต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพบรรลุผลตามผลเรียนรู้ท่ีคาดหวังและเกิดประโยชน์ต่อ หลักสูตรของ

คณะนิติศาสตร์ 

 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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รายการหลักฐาน  

1. AUN QA 10.2.1  มาตราฐานคุณวุฒิระดับช้ันปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 (มคอ.2) 

2.  AUN QA 10.3.1 เว็บไซด์ กองบริการการศึกษา www.reg.up.th มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.  AUN QA 10.3.2  ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ระดับปริญญา

ตรีของคณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2562   

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

3 3 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated 
to ensure their relevance and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมนิผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการ
ดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

3 3 

10.4 Research output is used to enhance teaching  and 
learning (4) 

มีการใชผ้ลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

3 3 

http://www.reg.up.th/


142 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
10.5 Quality of support services and facilities (at the 
 library, laboratory, IT facility and student 
 services) is subjected to evaluation and 
 enhancement (5) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3 3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
 systematic and subjected to evaluation and 
 enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า 
และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates ( such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc. )  is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs of 
the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ท่ีคาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc.  are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษยเ์ก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
ผลการด าเนินงาน   
 
AUN. 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 
benchmarked for improvement 
 มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราของผู้จบการศึกษา อัตราการ
ออกกลางคัน ผลคะแนนของนิสิตแต่ละช้ันปีในระดับคณะท่ีทางคณะสามารถน ามาใช้เพื่อวางนโยบายในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงการประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดแก่ผู้เรียน และ
ลดอัตราการออกกลางคัน นอกจากนี้ กิจกรรมในโครงการบ่มเพาะต้นกล้ากฎหมายเพื่อความเป็นเลิศ ยังเน้นการ
สร้างอัตลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ซึ่งส่งผลทางจิตใจต่อผู้เรียนในการปรับตัว กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้  
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 ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญท่ีคณะผลักดันเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ปัญหาการ Drop-out ได้แก่ การเปล่ียน
รูปแบบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ท่ีท าให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ การส่ือสารให้ผู้เรียนเข้าใจถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร และรายวิชา ก็เป็นส่วนส าคัญท่ีจะ
ท าให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน และสามารถก้าวสู่ความส าเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจ 
 

ตารางแสดงอัตราผู้จบการศึกษา และอัตราออกกลางคัน 

 
ดังนั้น จึงประเมินตัวเองในระดับ 3 
 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 

for improvement 
 มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียนย้อนหลังไปถึงผู้เรียนท่ีใช้รหัส
ประจ าตัว 54XXXXXX และแสดงผลถึงนิสิตท่ีใช้รหัสประจ าตัว 57XXXXXX มีข้อมูลแสดงว่าผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนน้อย คือ ราวร้อยละ 10-20 ของผู้เรียนในแต่
ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษาเกินระยะเวลา  

ดังนั้น จึงประเมินตัวเองในระดับ 3 
 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement 

ปีที่เข้า
ศึกษา 

อัตรา
รับเข้า 

อัตราออกกลางคัน จบการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 จ านวน ร้อยละ 

2555 487 119 120 39 10 8 2 1 191 38.98 
2556 589 148 103 60 7 5 1 1 265 45.14 
2557 534 170 126 25 7 4 0 N/A 204 39.69 
2558 508 157 70 22 1 1 N/A N/A 246 48.90 
2559 505 116 66 14 2 N/A N/A N/A 213 42.51 
2560 355 91 37 10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2561 381 26 44 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2562 403 30 23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
2563 427 32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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 คณะนิติศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีพร้อมใน
การท างานในสายอาชีพนิติศาสตร์ ท้ังท่ีผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร ด้วยการเรียนท่ีเน้นการ
ลงมือปฏิบัติจริง เช่น ในกลุ่มรายวิชาคลินิกกฎหมาย และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมและทัศนคติในการท างาน การอบรมการใช้โปรแกรม Office 365 ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการท างาน 

การรวบรวมภาวะการมงีานท านั้น ทางมหาวิทยาลัยได้สร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
บัณฑิตได้ใช้งานเพื่อตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างการรับปริญญา ซึ่งข้อมูลภาวะการมีงานท านี้ 
ทางคณะสามารถน ามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิตได้  
 อย่างไรก็ดี เนื่องจากการอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบของมหาวิทยาลัย ท าให้ข้อมูลท่ีสามารถค้นหาได้มี
เพียงชุดข้อมูลของบัณฑิตปี 2562 เท่านั้น  
 แผนภาพแสดงอัตราการมีงานท าหลังจบการศึกษาของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ปี 2562 

 
  
จากแผนภาพ ในปีท่ีผ่านมาบัณฑิตได้ท าการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมีงานท าท้ังส้ิน 270 คน จาก
จ านวนบัณฑิตท้ังส้ิน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 99.26 โดยบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 1 ปีหลังจบการศึกษานั้น มี
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 บัณฑิตท่ีเข้ารับการเกณฑ์ทหารมีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 และ
บัณฑิตท่ียังไม่มีงานท าใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา มีจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 51.48  
 แผนภาพแสดงช่วงระยะเวลาการมีงานท าของบัณฑิต 
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 จากจ านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าจ านวน 126 คนนั้น มีเกือบกึ่งหนึ่ง คือ 58 คน ท่ีมงีานท ามาแล้วเป็น
ระยะเวลา 3-6 เดือน และมีบัณฑิตถึง 10 คนท่ีสามารถหางานท าได้ก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา ในขณะท่ีอีก 11 
คน ท างานต่อเนื่องจากกงานท่ีตนเคยท ามาต้ังแต่ขณะก าลังศึกษาอยู่ 
 
 แผนภาพแสดงช่วงเงินเดือนของบัณฑิตท่ีมีงานท า 

 
  

ดังนั้น จึงประเมินตัวเองในระดับ 3 
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11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 
 ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ด าเนินการจัดท าโดยรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง
ก าหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและผ่านการประเมินในรายวิชานี้ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดให้ผู้เรียนจะต้อง
ท างานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการประเมินผลงานวิจัยนิสิตในช่วงท้ายของภาคเรียน อาจารย์
ผู้สอนได้ติดตามการด าเนินงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษาผลงานวิจัยท่ีเชียวชาญในเรื่องท่ีผู้เรียนค้นคว้าวิจัย 
ซึ่งคณะได้สนับสนุนงบประมาณโครงการในแผนปฎิบัติการให้รายวิชาได้สร้างเวทีน าเสนอผลงานวิจัยระดับคณะ 
และมีการส่งงานวิจัยเข้าประกวดในเวทีพะเยาวิจัย อย่างไรก็ดีผลงานวิจัยนิสิตในระดับปริญยาตรี ยังไม่ได้รับ
เผยแพร่ต่อสาธารณะในระดับประเทศ 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเองในระดับ 3 
 
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitors and 

benchmark for improvement 
 ระบบการรับข้อมูลป้อนกลับท่ีทางมหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมให้แก่คณะ ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต แต่ข้อมูลป้อนกลับจาก
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนนั้น ยังไมไ่ด้มีการวางระบบในการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นรูปธรรม 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนท่ีขาดไปจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผลวัดผล 
และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในอนาคต 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเองในระดับ 3 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4 3 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

4 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2562 2563 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

11.3 Employability of graduates is established, monitored 
and benchmarked for improvement (1) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4 3 

11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ  

4 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 3 
 
 

  



149 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

 
 

 

  ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดบั 

องคป์ระกอบที่ 1 การก ากบัมาตรฐาน 
เป็นไปตามเกณฑ ์

 

องคป์ระกอบที่ 2 การพฒันาคณุภาพหลักสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดบัหลกัสูตร  

AUN. 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง (Expected Learning Outcomes)  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 

  1.2 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์น้ันๆ และผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

4 

  1.3 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

4 

AUN. 2 รายละเอียดของหลกัสตูร (Program Specification)  
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 4 
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3 
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 

AUN. 3 โครงสร้างและเนือ้หาของหลกัสตูร (Programme Structure and 
 Content) 

 

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 4 
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่าง
ชัดเจน 

4 

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเน้ือหาท่ีมีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม 
บูรณาการและทันสมัย 

4 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)  
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสูผู่้มสี่วนได้ส่วนเสีย 4 
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 4 
 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 
AUN. 5 การประเมินผูเ้รียน (Student Assessment)  
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

4 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดบั 
  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการ
ประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

4 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือและเป็นธรรม 

4 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4 
AUN. 6 คุณภาพบคุลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การ
เลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

3 

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตาม
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3 

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทาง
วิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

3 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3 
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรม
อบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

3 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และ
ปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

3 

AUN. 7 คุณภาพบคุลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  4 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดบั 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดย
ท่ัวกัน 
 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 3 
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการน้ัน 

4 

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

3 

AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนนุผู้เรียน (Student Quality and Support)  
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

4 

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการ
และเกณฑ ์

4 

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4 

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

4 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย รวมท้ังสุขภาวะของผู้เรียน 

4 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้างกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  
  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ 
ฯลฯ) 

4 

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

3 

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย 

3 

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3 

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และ
สามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 

4 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดบั 
AUN. 10 การส่งเสริมคณุภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3 

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตร 

3 

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเน่ือง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวัง 

3 

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

3 

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการ
ป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 

AUN. 11 ผลผลติ (Output)  
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณ
งานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

ระดบัในภาพรวม   

 
รายงานจุดเด่น และจุดท่ีควรพัฒนา  
 

ส าหรับปีการศึกษา 2563 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดทีส่ามารถพัฒนาได้ 
1.มีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังท่ีครอบคลุมทุกด้าน 
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ส าหรับปีการศึกษา 2563 
2.ก าหนดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังแต่ละช้ันปี 1.สร้างความเข้าใจผลการเรียนรู้ท่ี คาดหวังในกลุ่ม

คณาจารย์  นิสิต และผู้มีส่วนได้เสียเพิ่มข้ึน 
 

3.มีผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังชัดเจน 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.รายละเอียดของหลักสูตรมีความชัดเจนทันสมัย  1. กระบวนการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้
มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจน  
 

2.หลักสูตรมีรายวิชาท่ีหลากหลายเป็นที่สนใจของผู้มี
ส่วนได้ เสีย และมีช่ัวโมงปฏิบัติเกือบทุกรายวิชา  
3.หลักสูตรสามารถเข้าถึง และรับรู้ในรายละเอียด
และรายวิชาในหลากหลาย รูปแบบ 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. หลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัย 
และมีจ านวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรท่ีมีความ
หลากหลาย กลุ่มวิชาตามความเช่ียวชาญผู้สอนและ
ตอบสนอง ความสนใจท่ีหลากหลายของผู้เรียนใน
หลักสูตร    

1.ทบทวนผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังครอบคลุมทุก
รายวิชาทุกช้ันปีในแต่ละปีการศึกษา  
 

2.หลักสูตรมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมรายวิชาคลินิก
กฎหมาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะให้แก่นิสิต 
3.เนื้อหารายวิชาสามารถต่อยอดได้ในการศึกษาท่ี
สูงขึ้น 
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. คณาจารย์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 

1. สร้างความเข้าใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรียนแบบ Active Learning 

2. คณะในการสนับสนุนให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลายอย่างเต็มท่ี 
3. ผู้สอนก าหนดวิธีการสอนจากผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
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ส าหรับปีการศึกษา 2563 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1. ผู้สอนก าหนดวิธีการวัดผลประเมินผลจากผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1. การสร้างระบบในการใช้ Formative 
Assessment ให้แก่ผู้สอน เพื่อให้ผู้สอนใช้ 
Formative Assessment มากขึ้น 
 
 
 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1. จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 1. พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อตอบผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังอย่างครบถ้วน 

 2. ต้ังเป้าหมายการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนเพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตร 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนบัสนุน 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1. บุคลากรมีต าแหน่งตรงสายงาน 1. พัฒนาการท าคู่มือปฎิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. บุคลากรท าวิจัย R2R 10 คน จาก 11 คน 2. พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามยุคสมัย 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. คณาจารย์ให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนใน
ทุกๆด้านอย่างเต็มท่ี 

1. การสร้างระบบการสนับสนุนผู้เรียนโดยองค์กร 
มากกว่าตัวบุคคล 

2. มีกระบวนการพฒันาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตท่ีมี
ความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
AUN. 9 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทางกายภาพ 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. มีห้องคลินิกกฎหมาย ห้องศาลจ าลองส าหรับการ
เรียนการสอน 

1. ปรับปรุงห้องสมุดกฎหมายให้มีท่ีนั่งอ่านหนังสือ
มากขึน 

2. มีห้องสมุดกฎหมาย 2. พัฒนาห้องสมุดเป็น digital library 
3. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์
ให้คณาจารย์ครบทุกคน 

3. เพิ่มคอมพิวเตอร์และปริ้นให้นิสิตตามการประเมิน
ความพึงพอใจของการใช้ห้องสมุด 



156 

 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 
 

ส าหรับปีการศึกษา 2563 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1.มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการ
วัด ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

1.การวางระบบในการจัดเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนได้
เสียให้ชัดเจน  

2. มีการทบทวนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม 

2. ติดตามและประเมินผลในด้านการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในด้านต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
 3.มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการวัด

ประเมินผลเป็นระยะๆ 
AUN. 11 ผลผลิต 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1. บัณฑิตส่วนมากมีความพร้อมในการท างาน 1. ระบบการจัดเก็บข้อมูลบัณฑิตท่ีเข้าถึงและใช้งาน

ง่าย 2. อัตรการส าเจ็จการศึกษาตามหลักสูตรค่อนข้างสูง 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์  

     พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันท่ี  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

2.ประวัติ และผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3.มาตราฐานคุณวุฒิระดับช้ันปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
4.มาตราฐานคุณวุฒิระดับช้ันปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
5.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 
6. เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
7.เว็บไซด์ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
8. เว็บคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/  
9. เพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School/ 
10.ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์      
พ.ศ. 2562 
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