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ส าคัญที่แสดงผลการด าเนินงานที่ค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้เกิดความเชื่อม่ัน และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์) 
คณบดีคณะนิติศาสตร์ 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า   
สารบัญ  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  1 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 3 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 5 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 7 

โครงสร้างหลักสูตร 9 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ตามเกณฑ์ AUN QA ระดับหลักสูตร 15 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 16 
 องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 31 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 33 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 38 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 49 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 62 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 72 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 87 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 95 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 99 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 104 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 108 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 112 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 115 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 116 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 119 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 122 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 123 

 



1 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท มีนิสิตเท่ากับ 22 คน อาจารย์ประจ า 4 คน คณาจารย์มี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 16 คน โดย
คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 6 คน  
 ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ3 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่  
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ 4 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ 4 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ 4 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ 4 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ 4 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ 3 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ 4 
AUN. 8 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ 4 
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. มีรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ 
2. มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ครบถ้วน 
3. หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน  
4. มีจ านวนผู้สอนที่มีต าแหน่งทางวิชาการและทรงคุณวุฒิภายนอกในหลากหลายวิชาและมีงานวิจัย

อย่างต่อเนื่อง 
5. มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถต่อยอดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้ เช่น อัยการ  

ผู้พิพากษา และการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
6. หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิพากษ์วิเคราะห์ (Critical 

analysis thinking) 
7. หลักสูตรมีจ านวนวิชาเอกเลือกที่ทันสมัยและหลากหลาย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable development goals) เพ่ือตอบสนองความสนใจผู้เรียน 
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 จุดที่ควรพัฒนา   
1. ควรพัฒนาและหามาตรการที่ให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
2. ควรพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ด้านการวิจัยทางนิติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ และกลุ่มประเทศ
อาเซียนเชิงเปรียบเทียบ 

 3. ควรบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable development 
goals) ในทุกรายวิชา 
 4. ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยแก่นิสิตให้มากขึ้น 
 5.ควรพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงให้แก่บุคคลากรและนิสิต ทั้งนี้สามารถประเมินตาม
มาตรฐานสากล 
 6.ควรพัฒนาเครื่องมือและสื่อการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามนโยบาย
หลักของคณะนิติศาสตร์ เช่น แหล่งสืบค้นออนไลน์และฐานข้อมูลทางกฎหมาย 
 7.ควรพัฒนาสถานที ่และเครื่องมือในการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับมหาบัณฑิต 
 8.ควรส่งเสริมงบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิตเพ่ือพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 
วิสัยทัศน์ 
 
          "มหาวิทยาลัยสร้างปญัญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" 
          หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือชี้นา และสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ
ตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567 
 
พันธกิจ  
 
          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา  
"ให้การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ" และด้วยความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดาเนิน พันธกิจในการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงดาเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้อง
ตามมาตรฐาน การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการ ของ
ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมือง ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม 
รวมถึงทักษะ การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ
บริหารจัดการที่สร้าง ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและ
ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ ความเป็นสากล 
และนานาชาติ 
 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและ
วิชาชีพ ตอบสนอง ความต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐาน การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและ
การประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) 
ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือ
กับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ
พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 
 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้าน
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 
Community Empowerment)" มหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็น
พันธกิจหลักสาคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี และเป็นที่พ่ึงให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความ
แตกต่างและเหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข 
 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นท่ีศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความ
เป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพ่ือการท านุบ ารุง 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม ของประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืน กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็นระบบ 
 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน มี
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ เพ่ือเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข ของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงาน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
บุคลากรมี Mindset ของการทางานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นา (Leadership) และผู้ตาม
ในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพ่ือ
กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ 
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพ
และทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทางานร่วมกัน "สานความคิด สร้างจิตใจ" รวมพลังของ
บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ
การบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ส่วนที่  1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

ปรัชญาของหลักสูตร การศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม 
ของประเทศอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม   
ความส าคัญของหลักสูตร 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เป็น
ระยะเวลา 5 ปี โดยได้จัดให้มีผู้บรรยายจากทั้งอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย สลับหมุนเวียนมาบรรยายแก่นิสิต โดยมุ่งเน้นทักษะการวิจัยทางกฎหมายขั้นสูงและ
เปรียบเทียบ ทั้งประเด็นสากลและท้องถิ่น อย่างบูรณาการ โดยการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
ดังกล่าว ได้รับการตอบสนองจากบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป ในพ้ืนที่ 3 จังหวัด พะเยา 
เชียงราย น่าน ให้การตอบรับอันเป็นทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยายังคง
มุ่งม่ัน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
  ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ ในครั้งนี้ มีความส าคัญเพ่ือสอดรับกับการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (Sustainable development) 
ซึ่งได้ถูกขับเคลื่อนเชิงนโยบายระหว่างประเทศจากองค์การสหประชาชาตินับตั้งแต่ Millennium 
Development Goals (MDGs) ค.ศ. 2000 จนถึงปัจจุบัน คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยถูกก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย  ส าหรับ
ประเทศไทยการขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา ซึ่งหลักสูตรปรับปรุงนี้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม
นิติศาสตรบัณฑิต ที่อยู่ในท้องถิ่น พะเยา เชียงราย น่าน ที่มีจ านวนมากขึ้นและต้องการศึกษากฎหมายที่มี
ระดับสูงขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคล้องต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด” 
ซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ ซึ่งมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะน าความรู้ทางวิชาการและวิจัยทางกฎหมายที่ได้มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และประเทศชาติต่อไป 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี ้
 1. เพ่ือสร้างนักนิติศาสตร์ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 2. เพ่ือสร้างนักนิติศาสตร์ที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 

 3. เพ่ือสร้างนักนิติศาสตร์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนของศตวรรษที่ 21 
 4. เพ่ือสร้างนักนิติศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม นิติจิตอาสา 

 5. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การค้นคว้า การวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป  

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

ครอบคลมุเนื้อหา มีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร 

1. คุณธรรม จริยธรรม (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและ
ค่านิยมอันดีงาม 

2. ความรู้ (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่
ศึกษาและสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา 
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง  
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม 

3. ทักษะทางปัญญา (1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้
เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผน
และด าเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

(4)  มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเ พ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ 

6. สุนทรียศิลป์ (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
8.ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  (1) น าความรู้และทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ  

(2) มีทักษะในการให้เหตุผลทางกฎหมาย 
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โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Master of Laws Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :     นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ชื่อย่อ (ไทย)  :     น.ม. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :     Master of Laws 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     LL.M. 
3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 39 (3) หน่วยกิต 
4. รูปแบบของหลักสูตร 

  4.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 
  4.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
  4.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
  4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี   
  4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
5.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562   
5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร   
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร   
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2562    

6. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  
           6.1 อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น เช่น  
  -ทนายความ   
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  -นิติกร  
  -นักวิชาการ  
  -นักปกครอง 
  -พนักงานสืบสวนสอบสวน 
            6.2 อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์
การสมัครของอาชีพนั้น 
  -ผู้พิพากษา 
  -พนักงานอัยการ 
7. ปรัชญาของหลักสูตร  

 การศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ของประเทศอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม  
 
  8.โครงสร้างหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ.2562 

แผน ก 
แบบ ก 1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 
แผน ก 
แบบ ก 

1 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
4. 

งานรายวิชา               ไม่น้อยกว่า 
1.1  หมวดวิชาพื้นฐาน 
1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 
     1.2.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 
     1.2.2 วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 
วิทยานิพนธ์               ไม่น้อยกว่า 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่น้อยกว่า 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
36 
..... 
..... 

24 
..... 
..... 
..... 
..... 
12 
..... 
..... 

33 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
3-6 
..... 

..... 

..... 

..... 
3 

..... 
36 
..... 
(3) 

27 
6 
21 
9 
12 
12 
..... 
(3) 

33 
6 
27 
9 
18 
..... 
6 

(3) 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร   ไม่น้อยกว่า 36 36 36 39(3) 39(3) 39(3) 
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9.แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  
 

9.1 แผน ก แบบ ก1  
ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 
100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Research of Legal Science  
 รวม      3(3) หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

100701 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม         12 หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่  2  
ภาคการศึกษาต้น 

100701 วิทยานิพนธ์     12 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม      12 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

100701 วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม    12 หน่วยกิต 
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9.2 แผน ก แบบ ก2 
ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 
146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 
100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Research of Legal Science  
100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 
  Advanced Criminology  

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 
 Comparative law of contract and tort  

                          รวม  9(3) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 
 Comparative of Law of Evidence  
100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ                                                         3(2-2-5) 
 Comparative Company and Partnership Law  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 12 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 
100781 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 Thesis  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 9 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
100781 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม 9 หน่วยกิต 

 
9.3 แผน ข  

ชั้นปีที่  1  
ภาคการศึกษาต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
 Intensive English for Graduate Studies (ไม่นับหน่วยกิต) 
100711 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Research of Legal Science  
100721 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 
  Advanced Criminology  

100722 กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบ 3(2-2-5) 
 

 Comparative law of contract and tort   

 รวม 9(3) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
100731 กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ    3(2-2-5) 
 Comparative of Law of Evidence  
100732 กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ                                                                 3(2-2-5) 
 Comparative Company and Partnership Law  
1007xx วิชาเอกเลือก     3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก    3(2-2-5) 
 Major Elective  

 รวม         12 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 
100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 
 Independent Study  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
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1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 9 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

100791 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  3 หน่วยกิต 
 Independent Study  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 9 หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 4 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 1 หลักสูตร และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตร ประกอบไปด้วย  
1.รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 คน ได้แก่  
1.รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี  
ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 รายการ
เป็นผลงานวิจัย 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 
5. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 4 คนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกและอีก 1 คนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ซึ่งทุกคนมี
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ รวมถึงมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนไว้ ดังนี้ 
1.ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
2.ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และ 
3.ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
4.ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ทั้ งนี้อาจารย์ผู้ สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น
ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกประการ โดย
ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีคุณวุฒิทั้งในระดับ
ปริญญาเอก คุณในระดับวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีประสบการณ์ด้านการ
สอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดย ปีการศึกษา 2562 มีผู้สอนจ านวน 10 คน ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล 
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10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจรยิาพันธ์ 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน 
ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

- 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ก าหนดคุณสมบัติของของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไว้ดังนี้ 
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ซึ่ งปั จจุบันมีคณาจารย์ที่ ได้ รั บการ พิจารณาแต่ งตั้ งจาก
มหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 
5. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไว้ดังนี้ 
กรณี เป็นอาจารย์ประจ า 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
2.มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น
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ที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
  

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่ผ่านมา 
ได้ก าหนดให้ต้องมี คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  4-5 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ 
2.ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และกรรมการที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ 
เป็นกรรมการ 
3.อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

ส าหรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หาก
ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบ
ของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ.  
 กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ 
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น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการ
ตี พิม พ์ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมทางวิ ชาการ 
(proceedings)  
 กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
สืบค้นได้ 
 ซึ่งในทุกๆปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้จัดให้มี
โครงการภายในคณะ ที่เป็นการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าและการ
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ให้แก่นิสิตแผน ก และแผน ข ด้วย โดยผลส าเร็จของการการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตในระดับปริญญาโท แผน ก และ
แผน ข ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พบว่ามีนิสิตปริญญาโท 
แผน ก และ แผน ข ที่ส าเร็จการศึกษาและได้เผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งระดับภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา เช่น พะเยาวิจัย และระดับภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เป็น
ต้น 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนี้ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การ
ค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 
คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือ
ปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้น
ไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

คณะได้เริ่มด าเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 
หลักสูตรปัจจุบันได้ปรับปรุงตามรอบหลักสูตร และได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ.2562 นับเป็นการ
ปรับปรุงในรอบที่ 1 ของหลักสูตร 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี
ผลการด าเนินงานครบถ้วน 
 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (บัณฑิตศึกษา) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น  
 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
  

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 4 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 หลักสูตร และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ประกอบไปด้วย  
1.รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

 

1.นางสาวพรรณรายรัตน์  
ศรีไชยรัตน์ 

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก J. S. D. ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

2.นายนภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

3.นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Docteur en 
droit (Tres 
Honorable) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4.นายธิติ ไวกวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิ

การศึกษา
สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

 
1.นางสาวพรรณรายรัตน์  
ศรีไชยรัตน์ 

รองศาสตราจารย์ ปริญญาเอก J. S. D. ผู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

2.นายนภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก Ph.D ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

3.นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก Docteur 
en droit 
(Tres Hon-
orable) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4.นายธิติ ไวกวี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาเอก Ph.D ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

5.รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รองศาสตราจารย์ ปริญญาโท น.ม. อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 4 คน ได้แก่  
1.รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี  
ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 รายการเป็น
ผลงานวิจัย 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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 เป็นไปตามเกณฑ์   
 

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี
5. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4 คนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกและจ านวน 1 คน
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งนี้ทุกคนมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รวมถึงมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย 
 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์
ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนไว้ ดังนี้ 
1.ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
2.ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน และ 
3.ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
4.ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคนเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกประการ โดยผู้สอนใน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีคุณวุฒิทั้งในระดับปริญญาเอก คุณในระดับวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ท มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย ปีการศึกษา 2562 มีผู้สอนจ านวน 10 คน ดังนี้ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี 
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย   
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจรยิาพันธ์ 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 - 
 
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
ภาระงานอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
(จ านวนนักศกึษา 

ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหลัก) 

มี ไม่มี 

1.รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชย
รัตน ์

ปริญญาเอก 2547   แผน ก แบบ ก2 จ านวน
1 คน 

2.ผศ.ดร.นภนันต์ ศภุศิริพงษ์ชัย ปริญญาเอก 2554   แผน ก แบบ ก2 จ านวน 
1 คน  
แผน ข จ านวน 1 คน  

3.ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ปริญญาเอก 2557   แผน ก แบบ ก2 จ านวน 
1 คน  
แผน ข จ านวน 1 คน 

4.ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี ปริญญาเอก 2559   แผน ก แบบ ก2 จ านวน 
1 คน  
แผน ข จ านวน 4 คน 

5.รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกลุ ปริญญาโท    แผน ก แบบ ก2 จ านวน 
0 คน  
แผน ข จ านวน 0 คน 

 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
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 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดคุณสมบัติของของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระไว้ดังนี้ 
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ซึ่งปัจจุบันมีคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 
5. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
  

   เป็นไปตามเกณฑ์  
 

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไว้ดังนี้ 
กรณ ีเป็นอาจารย์ประจ า 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
2.มีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ



26 
 

เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
  
ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรี
ไชยรัตน ์

ปริญญาเอก 
2547 

    

2.ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศริิพงษ์
ชัย 

ปริญญาเอก 
2554 

    

3.ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตน
เกษตร 

ปริญญาเอก 
2557 

    

4.ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี ปริญญาเอก 
2559 

    

5.รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์
สกุล 

ปริญญาโท     

 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 
  

  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 การสอบวิทยานิพน์ในหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตที่ผ่านมา ได้ก าหนดให้ต้องมี คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์  4-5 คน ประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการ 
2.ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เป็นกรรมการ 
3.อาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นกรรมการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
 
 
 
 
ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
คุณวุฒิ/

สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ

ภายนอก 
1. รศ.ดิเรก ควรสมาคม ปริญญาโท     
2.ผศ.ดร.เศรษฐบตุร  
อิทธิธรรมวินิจ 

ปริญญาเอก 
2560 

    

3.รศ.ดร.พรรณรายรัตน์  
ศรีไชยรตัน ์

ปริญญาเอก 
2547 

    

4.ผศ.ดร.นภนันต์ ศภุศิริพงษ์ชัย ปริญญาเอก 
2554 

    

5.ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ปริญญาเอก 
2557 

    

6.ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี ปริญญาเอก 
2559 

    

หมายเหตุ เนื่องจากการสอบวิทยานิพนธ์ปีการศึกษา 2562 เป็นนิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรนิติมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 ทั้งหมด อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ล าดับ 1 และ 2 นั้นจึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาโท) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
  

  เป็นไปตามเกณฑ์  
 

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
ส าหรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณ ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
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ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (ปริญญาโท) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
(proceedings) กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
  
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.  
 กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ. หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ (proceedings)  
 กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 ซึ่งในทุกๆปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้จัดให้มีโครงการภายในคณะ ที่เป็นการอบรม
เกี่ยวกับการจัดท าและการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ให้แก่นิสิตแผน ก และ
แผน ข ด้วย โดยผลส าเร็จของการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตในระดับปริญญาโท แผน ก และแผน ข 
ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต พบว่ามีนิสิตปริญญาโท แผน ก และ แผน ข ที่ส าเร็จการศึกษาและได้
เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทั้งระดับภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น พะเยา
วิจัย และระดับภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง เป็นต้น 
 
ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
59035125 นายกิจจา ทรง
ความเจริญ (แผน ก2) 

มาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มา
รับบริการในโรงพยาบาล ศึกษา
กรณี:การจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ระเบียนสุขภาพ 
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24-25 
มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญาง า
เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 2256-
2272. 

59034652 ว่าที่ร้อยตรีหญิง
มาริสา แย้มเจริญ (แผน ก2) 

บทบาทของฝ่ายปกครองในการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน 
 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24-25 
มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญาง า
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เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 2586-
2601. 
 

59034663 นางสาวสุพัตรา 
ค าหอม (แผน ก2) 

หลักการรอการลงโทษ: ศึกษา
กรณี แก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ มประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 53(3) 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24-25 
มกราคม 2562 ณ หอประชุมพญาง า
เมือง มหาวิทยาลัยพะเยา, หน้า 2628-
2640. 

58034594 นางสาวเบญญา
ภา เกษมปิติสุขสกุล (แผน ก2) 

การศึกษาวิเคราะห์การตอบสนอง
ทางกฎหมายต่อปัญหาของธุรกิจ
ครอบครัวในประเทศไทย 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, 23-24 
มกราคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา, 
หน้า 2752-2762 

60033530 นางสาววิภา
วรรณ แก้วมณีพร (แผน ก) 

ปั ญ ห า แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ท า ง
กฎหมายในกรณีการล่อลวงเพ่อื
ละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็ก
และเยาวชน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, 23-24 
มกราคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา, 
หน้า 2763-2776 

60170015 นางสาวกุลรัศมิ์ 
เวียงแก้ว 
(แผน ข) 

ปัญหาและทางออกการโอนสิทธิ
หรือการตกทอดทางมรดกของ
ที่ดิน ส.ป.ก. : ศึกษากรณีในพ้ืนที่ 
จังหวัดเชียงราย 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, 23-24 
มกราคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา, 
หน้า 2397-2410. 

 
60170060 นายอาทิตย์ ปวง
มาทา (แผน ข) 

บทบาทของกฎหมายการผังเมือง
เ พ่ื อ ก า ร อ นุ รั ก ษ์ เ มื อ ง
ประวัติศาสตร์ กรณี อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, 23-24 
มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา, 
หน้า 2818-2831. 

60170037 นายธนโชติ เพ็ชร
หาญ (แผน ข) 

ปัญหาและอุปสรรคในการมี
ทนายความขอแรงในชั้นจับกุม
ของพนักงานต ารวจ ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 7/1 

กรณีศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย , 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, 23-24 
มกราคม 2563 ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา, 
หน้า 2832-2843. 

 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ปริญญาโท) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญา
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  
1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ
หรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
  

  เป็นไปตามเกณฑ์  
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 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วน
นักศึกษาท่ีท าวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
และมีต าแหน่งทางวิชาการหรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อ
นักศึกษา 10 คน 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะได้เริ่มด าเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 หลักสูตรปัจจุบันได้ปรับปรุงตามรอบ
หลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ.2562 นับเป็นการปรับปรุงในรอบที่ 1 
ของหลักสูตร 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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องค์ประกอบที่ 2 
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 
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การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
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AUN. 1 Expected Learning Outcomes 
 
AUN 1 . 1  The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned 
with the vision and mission of the university 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
เทียบเคียงมาจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้ บัณฑิตที่จบในหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตจะต้อง 1.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาค
อาเซียน  2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนและสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และ4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ทั้งนี้วิธีการได้มา
ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Leaning Outcomes) ของหลักสูตร ได้ก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่ผู้มีส่วน
ได้เสียในแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ผู้สอน องค์กรวิชาชีพ รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต สะท้อนความคิดเห็นมา และมีการ
จัดการประชุมผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าว  

ทั้งนี้บุคลากรและผู้เรียนได้รับทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผ่านการ
เรียนในกระบวนวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยผู้สอนจะแจ้งให้นิสิตทราบผ่าน มคอ.3 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 
 

AUN 1 . 2  The expected learning outcomes cover both subjects specific and generic         
(i.e. transferable) learning outcomes 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ 
บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะต้อง 1.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้งภายในประเทศ
และในระดับภูมิภาคอาเซียน  2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และ4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติ
ธรรม โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผล
การเรียนรู้ทั่วไป ดังนี้
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ชั้นปีที่ 1 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ ผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความรู้ ทักษะ เจคติ 

-วิชาบังคับ และวิชาเลือก
กฎหมายต่างๆ  

-การวิจัยทางกฎหมาย 

-สถานการณ์และปัญหา
กฎหมายในสังคม 

 

 

-ทักษะการเขียนงานวิชาการ
ทางกฎหมาย   

-ทักษะการน าเสนอผลการ
ค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย 

- ทั ก ษ ะ ก า ร แ ก้ ไ ขปั ญหา
เฉพาะหน้า ผ่านการวิพากษ์
ผ ล ก า ร ค้ น ค ว้ า วิ จั ย ท า ง
กฎหมาย 

-ทักษะพื้นฐานด้านการวิจัย
เชิงนิติศาสตร์ 

-ทักษะทางภาษอังกฤษเพื่อการวิจัยทาง
กฎหมาย 

-นิสิตจะรู้จักรักความเป็น
ธรรม ความยุติธรรม 

-มีอิสระในค าวินิจฉัยส่วนตน 

-มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม 

-เคารพความคิดเห็นหรือ
ทั ศนะคติ ที่ แตกต่ า งของ
บุคคลอื่น 

 

- ภาษาอังกฤษ  

- การวิจัยทั่วไป 

- สถานการณ์ต่างๆในสังคม 

-ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-ทักษะเขียน  

-ทักษะท างานเป็นทีม 

-ทักษะการน าเสนอ 

-สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต   

- ส า ม า ร ถ อ่ า น แ ล ะ เ ขี ย น
ภาษาอังกฤษได้ 

-มีคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ ผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

-การวิจัยทางกฎหมาย 

-สถานการณ์และปัญหา
กฎหมายในสังคม 

-วิชาบังคับ และวิชาเลือก
กฎหมายต่ า งๆ ใน เอก 
ความรู้และความเข้าใจ
เนื้อหากฎหมายขั้นสูงและ
กฎหมาย เปรี ยบเทียบ 
ครอบคลุมถึงนิติศาสตร์
ทั้ง 3 มิติ เชิงข้อเท็จจริง 
เชิงบังคับใช้ปัจจุบัน และ
นิติศาสตร์โดยแท้จริง ผ่าน
อุดมคติทางนิติศาสตร์   

 

-ทักษะการเขียนงานวิชาการ
ทางกฎหมาย   

-ทักษะการน าเสนอผลการ
ค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย  

- ทั ก ษ ะ ก า ร แ ก้ ไ ขปั ญหา
เฉพาะหน้า ผ่านการวิพากษ์
ผ ล ก า ร ค้ น ค ว้ า วิ จั ย ท า ง
กฎหมาย 

-ทักษะการสืบค้นข้อมูลทาง
กฎหมายโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ     

-ทักษะการเจรจาต่อรอง  

-ทักษะการระงับข้อพิพาท 

-มีทักษะช้ันสูงในการสร้าง
ก ร ะ บ ว น ค ว า ม คิ ด เ ชิ ง
วิ เคราะห์  สั ง เคราะห์และ
วิพากษ์ วิ จ า รณ์  ส ามารถ

-นิสิตจะรู้จักรักความเป็น
ธรรม ความยุติธรรม  

-มีอิสระในค าวินิจฉัยส่วนตน 

 -ความเต็มใจในการให้ความ
ช่วยเหลือ (จิตอาสา การรับ
ใช้สังคม) pro bono  

-นิติทัศนะ 

 

-ภาษาอังกฤษข้ันสูง  

-การวิจัยทั่วไป 

-สถานการณ์ต่างๆในสังคม 

-ทักษะเขียน  

-ทักษะการน าเสนอ 

-ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้า 

-ทักษะท างานเป็นทีม  

-ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง 

-นิสิตจะรู้จักการเคารพความคิดเห็นของ
คนอ่ืน  

-มีคุณธรรม จริยธรรม น าชีวิต 
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แยกแยะองค์ความรู้ ทาง
ศาสตร์ต่างๆ เพื่อบูรณการณ์
กับนิติศาสตร์ 

-ความถนัดเฉพาะทางและ
สามารถน าเนื้อหากฎหมาย
ขั้ น สู ง ห รื อ ก ฎ ห ม า ย
เปรียบเทียบไปประยุกต์หรือ
บูรณการณ์เพื่อแก้ไขปัญหา
ปั จ จุ บั น  ทั้ ง ด้ า น สั ง ค ม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับ
ชุมชนและประชาคมอาเซียน 

- เ ขี ย น แ ล ะ น า เ ส น อ
ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น รู ป แ บ บ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ผ่านกระบวนการสอบวัดผล
ค ว า ม รู้ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ที่
ก าหนด 
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ซึ่งทุกวิชาในหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปเป็นเป้าหมาย ในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนและ
การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เช่น วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ วิชากฎหมายการแข่งขันทางการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายอาญาขั้นสูง ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบ 
เป็นต้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 
 
AUN 1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders 

การจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยาได้ด าเนินการโดยผ่านการระดมความคิดเห็นและการได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ คณาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว นิสิตที่ก าลังศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งได้ด าเนินการให้สอดคล้องการ
ด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
framework for Higher Education: TQF)และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 ตลอดจนมาตรฐานในทางวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรมว่าด้วยการสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพ.ศ. 2558  และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558  

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ 
บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะต้อง 1.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้งภายในประเทศ
และในระดับภูมิภาคอาเซียน  2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และ 4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติ
ธรรม ซึ่งสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1.การเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน สะท้อน
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง ที่ต้องการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการ
สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย (สนามเล็ก) และการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

ในปัจจุบันผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย (สนามเล็ก)ได้ โดยหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 
(ก.ต.) นับว่าเป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ที่ได้ผ่านความ
เห็นชอบล่าสุดในปี พ.ศ.2562 และเป็นล าดับที่ 8 จากทั้งหมดท่ัวประเทศ  

2.การเป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้
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เสียในกลุ่มผู้สอน นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง จากการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มดังกล่าว พบว่า 
มีความต้องการอยากให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะในการท างานและเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ปกครอง กล่าวคือ จากการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มดังกล่าว มีความต้องการอยากเห็นบัณฑิต
ที่จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ที่ที่มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  และใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission 
of the university (1,2) 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2 4 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

2 4 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 4 
 

AUN. 2 Program Specification 
 
AUN 2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักปรับปรุง พ.ศ. 2562 ด าเนินการจัดท า มคอ.2 ตามที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุม ครบถ้วน และ
ทันสมัย ช่วยให้เกิดความมั่นใจและก่อให้เกิดแรงจูงใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น รวมถึงเนื้อหาของ
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF) ทั้งนี้มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหา
ให้เหมาะสมครบถ้วน ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีการเผยแพร่หลักสูตรใน
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เว็บไซต์ของคณะ สื่อออนไลน์ เล่มคู่มือนิสิต  โดยจุดเด่นของหลักสูตร คือ 1.มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
สามารถต่อยอดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา เป็นต้น กล่าวคือ เป็นผู้มีสิทธิสอบ
ผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย (สนามเล็ก)ได้ 2.หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน กล่าวคือ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมเนื้อหาการเรียนให้
สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน 3.สาขาวิชาในหลักสูตรมีความหลายหลาย เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน กล่าวคือ มีการจัดแบ่งกลุ่มวิชากฎหมายในสาขาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย โดยผู้เรียน
สามารถที่จะเลือกศึกษาตามความต้องการของตนเองได้ เช่น กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม กลุ่มวิชา
กฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ และกลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น 4.หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ รวมถึงนโยบายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยคณะ
นิติศาสตร์ ได้เผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ แผ่นพับ สื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น Facebook Line ตามหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 

AUN 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ 

บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะต้อง 1.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้งภายในประเทศ
และในระดับภูมิภาคอาเซียน  2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการ
ท างานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และ4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติ
ธรรม โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผล
การเรียนรู้ทั่วไป ซึ่งรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมทั้ง
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  

ยกตัวอย่างเช่น 
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ ความทันสมัย วิธีการสอน วิ ธี ก า ร วั ด แ ละ
ประเมินผล 

ทั่วไป เฉพาะ ทั่วไป เฉพาะ ทั่วไป เฉพาะ 

กฎหมายแพ่งลักษณะ
สัญญาและละเมิด
เปรียบเทียบ 

มีความรู้
ความเข้าใจ
อย่างลึกซึ้งใน
การ
เปรียบเทียบ
ความ
แตกต่างของ
กระบวนการ
เกิดสัญญา
ความรับผิด
จากสัญญา
และ
วิวัฒนาการ
ของ 
“สัญญา” ให้
พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง
สู่ยุคดิจิทัล 

1)นิสิตมีความรู้
ความเข้าใจ
ความหมายของ
หนี้ที่เกิดข้ึน
ก่อนสัญญาตาม
หลักความรับผิด
ก่อนสัญญาและ
การบังคับใช้
กฎหมาย
ดังกล่าวตาม
กฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับ
กฎหมาย
ต่างประเทศ 

2)การเกิด
สัญญาอัจฉริยะ 
และ 
Blockchain ใน
มุมมองทาง

คิดและ
วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 
สอดคล้องด้วย
เหตุและผล
ตามหลัก
วิชาการ 

1)วิเคราะห์
สาเหตุของ
ปัญหา และ
เสนอแนะทาง
แก้ปัญหาความ
รับผิดจาก
สัญญา
อิเล็กทรอนิกส์ 

2)ทักษะการใช้
และพัฒนา
ความรู้ให้ทัน
ต่อสถานการณ์
โลกในศตวรรษ
ที่ 21 

เคารพหลัก
สุจริตและ
ความไว้เนื้อ
เชื่อใจ 

1)น าหลัก
สุจริตไปใช้
ส าหรับ
ข้อตกลงใน
การสัญญา 

2)เคารพใน
หลัก
เสรีภาพใน
การท า
สัญญา, 
สิทธิหน้าที่
ของ
คู่สัญญา
ตามหลัก
สุจริต 

น าทฤษฏีสัญญา
มาปรับใช้กับ
การท าสัญญา
ดิจิทัล (smart 
contract) และ
เทคโนโลยี 
Block Chain 

ภาคทฤษฎี ใช้การ
สอนแบบมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์ ให้
นิสิตเรียนรู้จจากค า
พิพากษา น า
แนวคิด ทฤษฎีที่ได้
จากการเรียนรู้มา
วิเคราะห์
เปรียบเทียบเพ่ือ
แก้ปัญหาปัจจุบัน 

ภาคปฎิบัติกระตุ้น
ด้วยการตั้งค าถาม
ให้ผู้เรียนมีความ
ตื่นตัวและอยาก
เรียนรู้จากภายใน
ตัวเองด้วยการยก
ปัญหาและตัวอย่าง
ใกล้ตัวขึ้นมา
วิเคราะห์และแสดง

ประเมินจาก 

1) การเก็บ
คะแนนน าเสนอ
ผลการค้นคว้า
จากหัวข้องานที่
มอบหมายอย่างมี
หลักการและ
เหตุผล 

2)การสอบกลาง
ภาค โดยเน้นการ
สอบแบบ open 
book ให้ผู้เรียน
ได้แสดงความรู้
ด้วยตนเองผ่าน
การคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

3)การสอบปลาย
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กฎหมาย
ปัจจุบัน ตาม
กฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับ
กฎหมายของ
สหภาพยุโรป 
และอเมริกา 

3)ผลทาง
กฎหมายของ
สัญญาอัจฉริยะ
และการเยียวยา
ความเสียหายที่
เกิดข้ึน 

4)กรณีศึกษาคดี
ที่เก่ียวข้องกับ
ละเมิดใน
ประเทศไทย
และ
ต่างประเทศ
และการน า
แนวคิดทฤษฎี
ไปใช้ และ

ความคิดเห็น 

 

ภาค 
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ปัญหาที่ส าคัญ 

5)หลักคิด
เกี่ยวกับ
ค่าเสียหายเชิง
ลงโทษและการ
เรียกค่าสินไหม
ทดแทนในกรณี
ต่าง ๆ ของแต่
ละประเทศ 

กฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าและสิทธิ
ในทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

-ความรู้
เกี่ยวกับ
กรณีศึกษา 
หรือ
เหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่
เกิดข้ึนจริง 

1) ความรู้
เกี่ยวกับ
นโยบายป้องกัน
การผูกขาดและ
กฎหมายการ
แข่งขันทาง
การค้าของไทย 
2)ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบ
การกระท าท่ี
ก่อให้เกิดการ
แข่งขันทาง
การค้าที่ไม่เป็น
ธรรม 

1) ทักษะทาง
ปัญญา 
2) ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
3) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

- มีการศึกษา
มาตรการ
ป้องกันการ
จ ากัดการ
แข่งขันโดยไม่
เป็นธรรมใน
กฎหมาย
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาของไทย
และ
ต่างประเทศ 
รวมทั้งประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน   

ภาคทฤษฎี 
บรรยายและ
อภิปราย รวมถึง
ถามตอบ  
ภาคปฏิบัติมีการ
มอบหมายหัวข้อที่
เกี่ยวกับเนื้อหาใน
รายวิชาให้ค้นคว้า 
และท ารายงาน ท า
แบบฝึกหัด รวมถึง
ให้น าเสนอในชั้น
เรียน และอ่ืน ๆ  
(รายละเอียดในม
คอ 3)   

ประเมินจากการ
สอบข้อเขียนตอน
สอบกลางภาค
และสอบปลาย
ภาค รวมถึง
ประเมินจาก
รายงาน  การ
น าเสนอหน้าชั้น
เรียน การตอบ
แบบฝึกหัดและ
อ่ืน ๆ 
(รายละเอียดในม
คอ 3) 
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3)ความรู้
เกี่ยวกับการใช้
บังคับกฎหมาย
การแข่งขันทาง
การค้าและ
ปัญหาเกี่ยวกับ
การบังคับ
กฎหมายการ
แข่งขันทาง
การค้า 
4)  ความรู้
เกี่ยวกับการใช้
สิทธิใน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาในทางที่
ก่อให้เกิดการ
ผูกขาดหรือมี
ผลกระทบต่อ
การแข่งขัน 
5) ความรู้
เกี่ยวกับ
นโยบาย
ส่งเสริมการ
สร้างสรรค์

4)ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ 
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นวัตกรรมและ
ผลของนโยบาย 

กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

ความรู้
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
การละเมิด
สิทธิ
มนุษยชนใน
ประเทศไทย
และ
ต่างประเทศ 

-ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ภายในประเทศ
ไทย และ
กฎหมายสิทธิ
มนุษยชน
ระหว่าง
ประเทศและ 
ที่เก่ียวกับ
สนธิสัญญา
ระหว่าง
ประเทศฉบับ
ต่าง ๆ 

-ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
-ทักษะการ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

-ทักษะการใช้
ภาษาทาง
กฎหมาย 
-ทักษะการ
วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงทาง
กฎหมาย 
-ทักษะในการ
ค้นคว้าทาง
กฎหมาย 
-ทักษะการตั้ง
ค าถาม 
-ทักษะการ
โต้แย้ง 

-คุณธรรม 
จริยธรรม 
-ทักษะการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
-ทักษะการ
รับฟังและ
เคารพ
ความเห็น
ผู้อื่น 
-สุนทรียภาพ 
 

-ความ
เข้าใจใน
หลักความ
ยุติธรรม 
-หลักความ
เสมอภาค 
-หลักความ
เป็นธรรม 
 

หลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ใน
ไทยและ
ต่างประเทศ 
 

ใช้การเรียนการ
สอนออนไลน์ ใน
รูปแบบ Microsoft 
Team โดยการ
บรรยายเนื้อหาต่าง 
ๆ รวมถึงการให้ฝึก
ปฏิบัติค้นคว้าตาม
หัวข้อที่สนใจแล้ว
น าเสนอและให้
เรียนรู้จากวิดีทัศน์ 
กรณีศึกษา และ
ตัวอย่างที่เกิดข้ึนใน
ประเทศไทยและ
ต่างประเทศพร้อม
วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึนร่วมกัน มี
การถามตอบและ
แลกเปลี่ยนในหัวข้อ
ต่าง ๆ  

การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความเห็น
และการถามตอบ 
แลกเปลี่ยนใน
ประเด็นปัญหาต่าง 
ๆ 

รวมถึงให้สรุปงานที่
ค้นคว้า วิเคราะห์
และน าเสนองาน 
และสอบปลาย
ภาค 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ

(1) มีความรู้
และความ
เข้าใจ

(1) การ
เปรียบเทียบ
กฎหมาย 

คิดและ
วิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 

ทักษะการใช้
ภาษาทาง

-คุณธรรม 
จริยธรรม 

จิตส านึก
และความ
รับผิดชอบ

เป้าหมายการ
พัฒนาอย่าง

ภาคทฤษฎี ใช้การ
สอนแบบมุ่งเน้น
การคิดวิเคราะห์ ให้

ประเมินจาก 

1) การเก็บคะแนน
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เปรียบเทียบ  เกี่ยวกับ
กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธร
รมชาติ ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

(2) มีความ
เข้าใจทฤษฎี 
การวิจัยและ
การปฏิบัติ
อย่างลึกซึ้ง  

(3) มีความ
เข้าใจใน
วิธีการพัฒนา
ความรู้ใหม่ ๆ 
และการ
ประยุกต์ใช้ที่
ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อ
สังคม 
เศรษฐกิจ 

หลักการทาง
สิ่งแวดล้อม 
และการก ากับ
ดูแล
ทรัพยากรธรรม
ชาติ อย่างยั่งยืน  

 

สอดคล้องด้วย
เหตุและผล
ตามหลัก
วิชาการ 

กฎหมาย 

-ทักษะการ
วิเคราะห์
ข้อเท็จจริงทาง
กฎหมาย 

-ทักษะในการ
ค้นคว้าทาง
กฎหมาย 

-ทักษะการตั้ง
ค าถาม 

-ทักษะการ
โต้แย้ง 

 

-ทักษะการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

-ทักษะการ
รับฟังและ
เคารพ
ความเห็น
ผู้อื่น 

-สุนทรียภาพ 

ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยั่งยืน sustain-
able devel-
opment goals 

นิสิตเรียนรู้จากค า
พิพากษา น า
แนวคิด ทฤษฎีที่ได้
จากการเรียนรู้มา
วิเคราะห์
เปรียบเทียบเพ่ือ
แก้ปัญหาปัจจุบัน 

ภาคปฎิบัติกระตุ้น
ด้วยการตั้งค าถาม
ให้ผู้เรียนมีความ
ตื่นตัวและอยาก
เรียนรู้จากภายใน
ตัวเองด้วยการยก
ปัญหาและตัวอย่าง
ใกล้ตัวขึ้นมา
วิเคราะห์และแสดง
ความคิดเห็น 

 

น าเสนอผลการ
ค้นคว้าจากหัวข้อ
งานที่มอบหมาย
อย่างมีหลักการ
และเหตุผล 

2)การสอบกลาง
ภาค โดยเน้นการ
สอบแบบ open 
book ให้ผู้เรียนได้
แสดงความรู้ด้วย
ตนเองผ่านการคิด 
วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 

3)การสอบปลาย
ภาค 
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สิ่งแวดล้อม  

 

นิติปรัชญาขั้นสูง  

 

1)อภิปรัชญา
Etymology 
วัฒนธรรม
ทางกฎหมาย
ตะวันตกและ
ตะวันออก  
2)การคิด
ประดิษฐ์
ทฤษฎีทาง
กฎหมายและ
วิธีการพิสูจน์ 
3)แนวคิด
ทฤษฎีใหม่
รวมทั้งทัศนะ
ทางกฎหมาย 
ด้านส านัก
ความคิดหลัก
และทัศนคติ
ทาง
นิติศาสตร์ใน
ศตวรรษท่ี 

1) พื้นฐานทาง
ความคิดตาม
ส านักกฎหมาย
บ้านเมือง 
ส านักกฎหมาย
ธรรมชาติ 
ส านักกฎหมาย
เชิง
ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม 
ส านักความคิก
เชิงสังคมนิยม
และทุนนิยม
บริโภคนิยม 
และแนว
วิพากษ์ 
Natural law 
-Aristotle 
-Thomas 
Aquinas 

1) คิด
สร้างสรรค์
และวิเคราะห์
อย่างเป็น
ระบบ 
สอดคล้องด้วย
เหตุและผล
ตามหลักการ
สร้างนักคิด
ทฤษฎีทาง
กฎหมาย 
(Legal The-
ory) 
 

2)ทักษะการใช้
ภาษาทาง
กฎหมาย 

-ทักษะการ
วิเคราะห์ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 
Rule of 
Laws 

ความกล้า
หาญทาง
จริยธรรม 
คุณธรรม 

2)สร้าง
นวัตกรรมทาง
กฎหมาย Legal 
innovation 

ภาคทฤษฎี 
บรรยายและ
อภิปราย รวมถึง
ถามตอบ  

ภาคปฏิบัติมีการ
มอบหมายหัวข้อที่
เกี่ยวกับเนื้อหาใน
รายวิชาให้ค้นคว้า 
และท ารายงาน ท า
แบบฝึกหัด รวมถึง
ให้น าเสนอในชั้น
เรียน และอ่ืน ๆ  

(รายละเอียดในมคอ 
3)   

ประเมินจากการ
สอบข้อเขียนตอน
สอบกลางภาค
และสอบปลาย
ภาค รวมถึง
ประเมินจาก
รายงาน  การ
น าเสนอหน้าชั้น
เรียน การตอบ
แบบฝึกหัดและ
อ่ืน ๆ
(รายละเอียดใน 
มคอ 3) 
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21 -School of 
Salamanca 
-Lon Fuller 
-John Finnis 

  

ทั้งนี้ผู้สอนได้ระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ใน มคอ.3 ที่อยู่ในระบบ TQF และได้เผยแพร่รวมถึงอธิบายให้นิสิตได้ทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
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AUN 2. 3 The program and course specification are communicated and made available 
to the stakeholders 

ข้อมูล มคอ. 2 ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการสรุปไว้ให้สามารถเข้าใจและอ่านได้ง่ายโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ไว้
หลายรูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเช่น  

-ไฟล์ มคอ.2 ในเว็บไซต์ของคณะ กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง โดย
เผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์คณะ Facebook 

-แผ่นพับเอกสารแนะน าหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย คือ ศิษย์เก่า บุคคลที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ บุคคลทั่วไป หน่วยงานของรัฐและเอกชน ได้ระบุเนื้อหาสถานที่ท าการ
สอน ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร การรับเข้า โครงสร้างหลักสูตร ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายวิชา ระดับการศึกษา สาระต่าง ๆ 
ที่ส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร รวมถึงค่าเทอมตลอดการศึกษาในหลักสูตร แบบกระชับ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่าน 
เว็บไซต์คณะ เพจ Facebook Line และการส่งไปรษณีย์เพ่ือเผยแพร่ไปยังหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย 

-เล่มคู่มือนิสิต กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต โดยเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
Facebook 

ทั้งนี้จากการปะชาสัมพันธ์หลักสูตรปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในภาค
การศึกษาท่ี 1/2563 รวมทั้งสิ้น 32 คน  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2561 2561 
2.1 The information in the programme specification is compre-

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

2 4 

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

 รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

3 4 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

2 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 4 
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AUN. 3 Program Structure and Content 
AUN 3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the ex-
pected learning outcomes 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่ง
เทียบเคียงมาจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้ความดังนี้ บัณฑิตที่ ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจะต้อง  
1.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน   
2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน
และสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  
4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
น ามาซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 

1 เพื่อสร้างนักนิติศาสตร์ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2 เพ่ือสร้างนักนิติศาสตร์ที่สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน 
3 เพื่อสร้างนักนิติศาสตร์ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนของศตวรรษที่ 21 
4 เพื่อสร้างนักนิติศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม นิติจิตอาสา 
5 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย การค้นคว้า การวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ 8 ด้ าน 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.
ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ5.ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.สุนทรียภาพ7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ 8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

เมื่อได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้ว จึงน ามาซึ่งการก าหนดรายวิชาที่จะต้องเรียนในหลักสูตร รวมถึง
การก าหนดวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่การบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังดังนี้   

ยกตัวอย่างเช่น  
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วิชาในหลักสูตร ได้มาจากผู้มีส่วนได้เสีย ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

กฎหมายแพ่งลักษณะ
สัญญาและละเมิด
เปรียบเทียบ 

1) นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
ได้มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
แล้ว 

1)เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้ง
ภายในประเทศและในระดับภูมิภาค
อาเซียน   
2) เป็นผู้ มีทั กษะในการท าวิ จั ย  น า
กฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน
และสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต 

1) เน้นการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ตั้ งค าถามกับสิ่ งที่ เกิดขึ้นอัน
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านการท า
สัญญาในปัจจุบันเพ่ือน าไปสู่ค าตอบที่
เชื่อมโยงกับความรับผิดก่อนสัญญา
และความรับผิดตามสัญญา, หลัก
ความรับผิดก่อนสัญญาช่วยส่งเสริม
หลักสุจริตของคู่สัญญาในการเจรจา
เบื้องต้น, และวิพากษ์อย่างมีเหตุผลใน
ประเด็นความซื่อสัตย์ของคู่สัญญาหาก
ปราศจากการตกลงเบื้องต้นก่อนเข้า
ท า สั ญ ญ า  ใ น ร ะ บ บ ก ฎ ห ม า ย 
Common Law และ Civil Law 
2) ให้นิสิตวิเคราะห์การน าหลักความ
รับผิดก่อนสัญญามาปรับใช้ในลักษณะ
สัญญาตามกฎหมายไทยโดยศึกษาการ
กระบวนการ เกิดสัญญา ,  ค ามั่ น , 
สัญญาจะซื้อจะขาย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย
เป รี ยบ เที ยบกั บ  P r e l im i n a r y 
Agreement ของกฎหมายเยอรมัน 

1) การเก็บคะแนนประเมินจากการ
น าเสนอผลการค้นคว้าจากหัวข้องานที่
มอบหมายโดยการวิพากษ์อย่างมี
หลักการและเหตุผลระหว่งผู้เรียนด้วย
กันเอง 

2)การสอบแบบ open book ให้
ผู้เรียนได้แสดงความรู้ด้วยตนเองผ่าน
การคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
ปราศจากการคัดลอก และผ่าน
กระบวนการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอบ
ทานตรวจสอบความถูกต้องของ
แหล่งข้อมูลจากรายงาน และข้อสอบที่
นิสิตท า เพื่อวัดและประเมินหลักความ
ซื่อสัตย์, การค้นคว้า และการตรงต่อ
เวลา 
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3)ให้นิสิตท าการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(case study) หรือค าพิพากษาศาล
ฎี ก า  ( Supreme Court Decisions) 
ในความรับผิดซ้อนกันของความรับผิด
ก่อนสัญญาและสัญญาที่ตกเป็นโมฆะ
หรือโมฆียะว่าเหมือนหรือแตกต่างกัน
ในประเด็นไหนอย่างไรบ้างด้วยวิธีการ 
Think pare share 
4)ให้นิสิตท าการวิเคราะห์โดยวิธีการ 
Focus Group ในหัวข้อการยอมรับ
ห ลั ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ก่ อ น สั ญ ญ า ใน
ประเทศไทยตามแนวค าพิพากษา
ศาลฏี ก า ขอ ง ไ ทย ที่ ใ ห้ ไ ป  ว่ า ใ ช้
มาตรการให้คู่สัญญาต้องรับผิดในหนี้
ก่อนสัญญา หรือให้รับผิดตามหลัก
กฎหมายละเมิด 
5)ให้นิสิตวิ เคราะห์การน า พ.ร.บ.
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
น ามาปรับใช้กับสัญญาอัจริยะ (Smart 
Contract) 
 
 

กฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ 

1)นิสิตและผู้ใช้บัณฑิต 1)เป็นผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายขั้นสูงทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

1. บรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ 
ทฤษฎีที่ส าคัญ  

1)การมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น
และการถามตอบ แลกเปลี่ยนในประเด็น
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2)เป็นผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหว่างปัญหาสังคมและหลัก
กฎหมาย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ได ้
 

2. การอภิปรายและซักถามระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน  
3. การใช้กรณีศึกษา (case study)  
4. การมอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยให้
ค้นคว้ าหาบทความหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ เรียน หรือ
ค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เชื่อมโยงกับรายวิชา เพ่ือให้นิสิตอ่าน 
วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ และ
ตอบโจทย์ปัญหาที่ได้รับ 
5. การน าเสนอ พร้อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา หรือเหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

ปัญหาต่าง ๆ 
2)ส่งงานที่มอบหมายพร้อมน าเสนอโดย
ประเมินความถูกต้องของรูปแบบ การ
แสดงแหล่งที่มา การวิเคราะห์เชื่อมโยง
ระหว่างกัน 
3)สอบปลายภาคโดยเน้นการวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

กฎหมายห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทเปรียบเทียบ                                                         

1) นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
ได้มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
แล้ว 

1)เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้ง
ภายในประเทศและในระดับภูมิภาค
อาเซียน   
2) เป็นผู้ มีทั กษะในการท าวิ จั ย  น า
กฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน
และสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต 

1) ให้นิสิตท าการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(case study) หรือค าพิพากษาศาล
ฎี ก า  ( Supreme Court Decisions) 
ภายใต้ทฤษฎีตัวการ-ตัวแทน และให้
นิสิตอธิบายผลทางกฎหมายระบบการ
บริหารจัดการบริษัทตามหลักทฤษฎี
ตัวการและตัวแทนของ Jensen & 
Mecking 
2) ให้นิสิตท าการวิเคราะห์โดยวิธีการ 
F o cu s  G r oup  ในหั ว ข้ อ ค ว าม
สอดคล้องของกฎหมายห้างหุ้นส่วน

1) การเก็บคะแนนประเมินจากการ
น าเสนอผลการค้นคว้าจากหัวข้องานที่
มอบหมายโดยการวิพากษ์อย่ า งมี
หลักการและเหตุผลระหว่งผู้เรียนด้วย
กันเอง 

2) การสอบแบบ open book ให้
ผู้เรียนได้แสดงความรู้ด้วยตนเองผ่าน
การคิด วิ เคราะห์อย่ าง เป็นระบบ 
ปราศจากการคั ดลอก  และผ่ าน
กระบวนการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอบ
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บริษัท กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 
และการบริหารจัดการบริษัทว่ามีความ
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ
สมัยใหม่หรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะ
การด าเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
3) สอนโครงสร้างของการถือหุ้นสอง
ชั้น ข้อดี และข้อเสียของโครงสร้างการ
ถือหุ้นสองชั้นที่ส่งผลต่อการด าเนิน
ธุรกิจครอบครัวในอาเซียน,The Case 
for Dual- Class of Shares, Family 
Ownership, Dual- Class Shares 
and Risk Management  

ทานตรวจสอบความถู กต้ อ งของ
แหล่งข้อมูลจากรายงาน และข้อสอบที่
นิสิตท า เพ่ือวัดและประเมินหลักความ
ซื่อสัตย์, การค้นคว้า และการตรงต่อ
เวลา 
3) มอบหมายงานให้นิสิตแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองเพ่ือตอบค้าถาม
แบบฝึกหัดและอภิปรายร่วมกัน  
 
 

กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าและสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1)นิสิตนักศึกษาที่เคยสอนมา
ในหลักสูตรก่อนหน้านี้ และ 
2) นายจ้างในกรณีสมัครเป็น
พนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้าได้ 

1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูง
ทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาค
อาเซยีน   
2) เป็นผู้ มีทักษะในการท าวิจั ย  น า
กฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน
และสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต  
 

1) สอนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ
จ ากัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมใน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ
ไทยและต่างประเทศ รวมทั้งประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน   
2 )  มอบหมาย ให้ ผู้ เ รี ย นศึ ก ษ า
ค้นคว้าวิจัยหาความรู้ด้วยตัวเอง โดย
ให้ค้นคว้าหาบทความหรือข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ เรียน หรือ
ค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เชื่อมโยงกับรายวิชากฎหมายการ
แข่ ง ขั นทา งการค้ า แล ะสิ ท ธิ ใ น

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียนตอน
สอบกลางภาค และประเมินผลจาก
การคิดวิเคราะห์ของนิสิตในรายงาน
ภาคปฏิบัติ 
2) ประเมินจากความถูกต้องของการ
ท ารายงาน การศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
และงานอ่ืน ๆ ที่มอบหมายให้นิสิตท า 
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ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้นิสิตอ่าน 
วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ และ
ตอบโจทย์ปัญหาที่ได้รับ 

กฎหมายการลงทุน
เปรียบเทียบ 

1)นิสิตเก่าที่ส าเร็จการศึกษา
และได้ท างานแล้ว 

ข้อ 3) เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น า
กฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน
และสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต 

1)สอนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล 
ความหมาย ลักษณะและประเภทของ
สินทรัพย์ดิจิทัล คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ทางเทคโนโลยีของเงินเสมือน 
ศึกษาการก ากับดูแลสินทรัพย์ดิจทัล
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และญึ่ปุ่น 
เปรียบเทียบพระราชก าหนดการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.
2561 ของไทย และ การบังคับคดี
สินทรัพย์ดิจิทัล  อ านาจหน้าที่ของ
กรมบังคับคดี ในการจัดให้มี และ
บริการจัดการวอลเล็ทอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือรองรับเงินดิจิทัลในอาเซียนพลัส 

2)มอบหมายให้ผู้ เ รี ยนศึกษาการ
ล้มละลายของบริษัท MTGOX และ
การขายบิทคอยน์เพ่ือช าระหนี้ และให้
นิสิตจับกลุ่มวิเคราะห์กระบวนการ
ล้มละลายและกระบวนการ ฟ้ืนฟู
กิจการ เพ่ือวิพากษ์ในเชิงสร้างสรรค์
โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการ 

1) การเก็บคะแนนประเมินจากการ
น าเสนอผลการค้นคว้าจากหัวข้องานที่
มอบหมายโดยการวิพากษ์อย่ า งมี
หลักการและเหตุผลระหว่งผู้เรียนด้วย
กันเอง 

2) การสอบแบบ open book ให้
ผู้เรียนได้แสดงความรู้ด้วยตนเองผ่าน
การคิด วิ เคราะห์อย่ าง เป็นระบบ 
ปราศจากการคั ดลอก  และผ่ าน
กระบวนการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ โดยอาจารย์ผู้สอนมีการสอบ
ทานตรวจสอบความถู กต้ อ งของ
แหล่งข้อมูลจากรายงาน และข้อสอบที่
นิสิตท า เพ่ือวัดและประเมินหลักความ
ซื่อสัตย์, การค้นคว้า และการตรงต่อ
เวลา 
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3)สอนความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนมีนัยเกี่ยวข้องกับ
การเข้าสู่ตลาดการเปิดเสรีการลงทุน 
(liberalizatio) อย่างไรในภูมิภาคอา
เซีนน  โดยใช้วิธีมอบหมายการค้นคว้า
รายบุคคลและท ารายงานมาน าเสนอ
ในชั้นเรียน โดยมีอาจารย์เป็นผุ้ก ากับ
ใ ห้ นิ สิ ต ไ ด้ แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ นที่
ห ล ากหล าย ในลั กษณะ  Fo cu s 
Groups 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เปรียบเทียบ 
 

1) นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
ได้มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
แล้ว 

1)เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้ง
ภายในประเทศและในระดับภูมิภาค
อาเซียน   
2) เป็นผู้ มีทั กษะในการท าวิ จั ย  น า
กฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน
และสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต 

1. อาจารย์ผู้ สอนอธิบายบรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่
ส าคัญอันเกี่ยวข้องกับรายวิชาตาม
เวลาที่ก าหนดในแผนการเรียน  
2. การอภิปรายและซักถามระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน  
3. การใช้กรณีศึกษา (case study) 
และค าพิพากษาศาลฎีกา (Supreme 
Court Decisions) เป็นสื่อในการเรียน
การสอน  
4. การมอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยให้
ค้ นคว้ าหาบทความหรื อข้ อมู ล ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน หรือค้นคว้า

1. การสอบเก็บคะแนน หรือสอบกลาง
ภาค หรือสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่
เกี่ยวข้องกับหลักการ ทฤษฎีที่ส าคัญ
เกีย่วกับรายวิชา   

2. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด และ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง ก า ร วิ เ ค ร า ะห์
กรณีศึกษากรณีศึกษา (case study 
และค าพิพากษาศาลฎีกา (Supreme 
Court Decisions) ที่ได้รับมอบหมาย 

3. ความถูกต้องของการท ารายงาน 
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล และงานอ่ืน ๆ 
ที่มอบหมายให้นิสิตท า 
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เกี่ยวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
รายวิชา เพ่ือให้นิสิตอ่าน วิเคราะห์ 
และสรุปองค์ความรู้ และตอบโจทย์
ปัญหาที่ได้รับ 
5. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา หรือเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และการบังคับ
ใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 

นิติปรัชญาขั้นสูง  1) นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาและ
ได้มีงานท าหรือประกอบอาชีพ
แล้ว 
2) เป็นผู้น าที่เหมาะสม ได้รับ
การยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
3) เสียสละเวลาส่วนตน 

1) นิสิตมีความรู้ประกอบการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม 
2) นิสิตสามารถปรับใช้กฎหมายได้อย่าง
เหมาะสมกับคุณธรรมจริยธรรม 
3 ) ส าม า รถ ใ ช้ กฎหมาย เ พ่ื อสั ง คม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

1. อาจารย์ผู้ สอนอธิบายบรรยาย
เนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่
ส าคัญอันเกี่ยวข้องกับรายวิชาตาม
เวลาที่ก าหนดในแผนการเรียน  
2. การอภิปรายและซักถามระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน  
3. การใช้กรณีศึกษา (case study) 
และค าพิพากษาศาลฎีกา (Supreme 
Court Decisions) เป็นสื่อในการเรียน
การสอน  
4. การมอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยให้
ค้ นคว้ าหาบทความหรื อข้ อมู ล ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน หรือค้นคว้า
เกี่ยวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงกับ
รายวิชา เพ่ือให้นิสิตอ่าน วิเคราะห์ 

1. สร้างสถานการณ์จ าลองที่ยากต่อ
การตัดสินใจเลือก (ยอมสอบตก ดีกว่า
โกงข้อสอบ) (ความภักดี  vs ความ
กตัญญูรู้คุณ) พิจารณาการตัดสินใจ
เลือกบนพ้ืนฐานวิชาการ (กระบวนการ
ที่ถูกต้องน าไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมาะสม) 
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และสรุปองค์ความรู้ และตอบโจทย์
ปัญหาที่ได้รับ 
5. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อม
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา หรือเหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา และการบังคับ
ใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 
6) ความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 
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AUN 3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดกระบวนวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่ค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดห วัง โดยทุกวิชาที่ต้อง

เรียนในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนและจะท าให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรได้  ยกตัวอย่างเช่น 
 

รายวิชา 1 . เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม รู้  ท า ง
ก ฎ ห ม า ย ขั้ น สู ง ทั้ ง
ภายในประเทศและในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น า
กฎหมายไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนและสังคมอาเซียน และ
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม ทั้ ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 

ร ะ เ บี ย บ วิ ธี วิ จั ย ท า ง
นิติศาสตร์ขั้นสูง 

 เป็นวิชาที่ช่วยให้นิสิตมีทักษะพ้ืนฐาน
ด้านการวิจัยเชิงนิติศาสตร์ สอนให้
นิสิตสามารถค้นคว้าเอกสารทาง
กฎหมาย สามารถสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ ง
ฐานข้อมูลไทยและต่างประ เทศ 
รวมถึ งการสอนให้นิ สิ ตมีทั กษะ
เฉพาะในการเขียนงานวิชาการด้าน
กฎหมาย การน าเสนอผลงานวิจัย
ทางกฎหมาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าและการท างานเป็นทีม อันจะ
ช่วยให้นิสิตสามารถด าเนินการจัดท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองเพ่ือส าเร็จการศึกษาได้ 
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เหล่านี้ เป็นทักษะที่นิสิตสามารถ
น าไปใช้ได้ตลอดชีวิต 

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา
และละเมิดเปรียบเทียบ 

  ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของตนเองในฐานะ “คู่สัญญา” ซึ่งควร
หลีกเลี่ยงการปฎิบัติที่ไม่เป็นธรรมในการ
ท าสัญญา การหลอกลวงโดยอาศัยความ
ไว้เนื้อเชื่อใจของอีกฝ่าย อันเป็นส่วน
ส าคัญในการสร้ างความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมท่ีดี 

ให้ความส าคัญต่อ “หลักสุจริต” และ 
“หลักความไว้เนื้อเชื่อใจ”  ในการท า
สัญญาทั้งในขั้นตอนก่อนและขณะท า
สัญญา  โดย พิจารณาจากความ
ถูกต้องตามท านองคลองธรรมภายใต้
ทฤฎีกฎหมายธรรมชาติเพ่ือก าจัด
ช่องโหว่ของกฎหมายให้บรรเทาและ
หมดสิ้นไป 

กฎหมายห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทเปรียบเทียบ                                                         

 เป็นวิชาที่ ให้ เรียนรู้จากการตั้งค า
ค าถาม และหากค าตอบการสืบ
ค้นหาค าตอบจากแหล่ งข้ อมูลที่
น่าเชื่อถือด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้อย่างเป็นระบบเพ่ือเปรียบเทียบ
ข้อดี ข้อเสีย สิ่งที่ควรพัฒนาในการ
บริหารจัดการบริษัทจ ากัดและบริษัท
มหาชนจ ากัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น าโครงสร้างการถือหุ้นสองชั้นมาใช้
ในการด าเนินธุรกิจครอบครัวใน
ภูมิภาคอาเซียน และศึกษารูปแบบ
การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจใน
รูปแบบใหม่ลักษณะ (New Normal)
ให้สอดคล้องกับการปรับตัวของ

 การคุ้มครองสิทธิเสียงของผู้ถือหุ้น
ข้างน้อยในการจัดการงานของบริษัท
ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบการ
รับรองสิทธิฟ้องคดีของผู้ถือหุ้นตาม
กฎหมายอังกฤษ 
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รู ป แ บ บ ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ที่
เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัล 

กฎหมายการแข่ งขันทาง
การค้าและสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

เป็นวิชาที่ท าให้นิสิตมีความรู้
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ
จ ากัดการแข่งขันโดยไม่ เป็น
ธรรมในกฎหมายทรัพย์สินทาง
ปั ญ ญ า ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใน
กลุ่มอาเซียน  
 

เป็นวิชาที่ท าให้นิสิตได้ค้นคว้าวิจัยหา
ความรู้ด้วยตัวเอง โดยให้ค้นคว้าหา
บทความหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่เรียน หรือค้นคว้าเกี่ยวกับ
กฎหมาย อ่ืน ๆ เ พ่ือให้ นิสิต อ่าน 
วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ และ
ตอบโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการป้องกัน
กระท าอันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรม  

- - 

กฎหมายลงทุนเปรียบเทียบ เป็นวิชาที่ท าให้นิสิตรู้ลักษณะ 
ประเภท สิทธิการลงทุนเสรี การ
เคลื่อนย้ายทุนในภูมิภาคอาเซียน 
ตลอดจนการล้มละลายข้ามชาติ 
(Cross-Border Insolvency) 
ก ล ไ ก ก า ร ร ะ งั บ ข้ อ พิ พ า ท 
เปรียบเทียบกฎหมายไทยและ
กฎหมายของประเทศในภูมิภาค
อา เซี ยน เ พ่ือส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
ความรู้ความและความมั่นใจแก่
นักลงทุนทั้งในประเทศไทยและ
นอกภูมิภาคอาเซียน 

ศึกษาความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุน  (สนธิสัญญาการ
ล ง ทุ น ท วิ ภ า คี  ห รื อ  B i l a t e r a l 
Investment Treaty (BIT) ผู้ได้รับ
สิทธิตามข้อตกลงและประโยชน์ของ
ความตกลงเ พ่ือการส่ ง เสริมและ
คุ้มครองการลงทุน เพ่ือน ามาปรับปรุง
และพัฒนากฎหมายหรือน ากฎหมาย
ไปประยุกต์ใช้สิทธิประโยชน์หลักของ
นักลงทุนภายใต้ความตกลงเพ่ือการ
เสริมและคุ้มครองการลงทุนในรูปแบบ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 

 
AUN 3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 

รายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีการออกแบบเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม โดยจัดการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน
ไว้ในชั้นปีที่ 1 ก่อน เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นิสิต ในการที่จะน าไปต่อยอดการศึกษาในชั้นปีที่ 2 รวมถึงการท าวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
-ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง -กฎหมายอาญาข้ันสูง 

-กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดเปรียบเทียบ 
-กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ 
-กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ                                                         
-วิชาเอกเลือก 

-วิทยานิพนธ์ 
-การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง เป็นวิชาที่
ก าหนดให้นิ สิ ตชั้นปีที่  1  ต้ อง เรี ยนในภาค
การศึกษาต้น เ พ่ือให้นิสิตมีความรู้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ การค้นคว้าหา
ความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย หากนิสิต
ต้องไปเรียนวิชาพ้ืนฐาน วิชาเอกบังคับ และ
วิชาเอกเลือก นิสิตจะสามารถน าองค์ความรู้ทาง
วิจัยไปปรับใช้เ พ่ือก าหนดประเด็นในการท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

วิชาพ้ืนฐาน วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก เป็น
วิชาที่ท าให้นิสิตมีองค์ความรู้ขั้นสูงในกฎหมายสาขา
ต่างๆ ตรงจุดนี้จะท าให้นิสิตเห็นถึงปัญหาทั้งในทาง
ทฤษฎีและในทางปฏิบัติ และน าไปสู่จุดเริ่มต้นของ
การด าเนินการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองต่อไป   

เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะจากการเรียนในรายวิชา
ระดับต้นและระดับกลาง  

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ      4
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes (1) 
 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 4 

3.2 The contribution made by each course to achieve 
the expected learning outcomes is clear (2) 

 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

2 4 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับ
อย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

2 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 4 
 
 
AUN. 4 Teaching and Learning Approach 
AUN 4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all           
stakeholders 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีการก าหนดปรัชญาการศึกษาไว้ คือ 
การศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศอย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม ปรัชญาของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีการร่างให้มีความสอดคล้อง
กับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีความชัดเจน ปรัชญาของหลักสูตรถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
คณะนิติศาสตร์ แผ่นพับและใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ าแก่นิสิตใหม่ในวัน
ปฐมนิเทศเสมอ ดังนั้นปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรจึงสามารถสื่อสารไปถึงผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่ม  

ทั้งนี้ปรัชญาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ท าให้การจัดการเรียนการ
สอนเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนจะเป็นผู้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุน
การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยการตั้งค าถามเพ่ือวิพากษ์และหาค าตอบทางกฎหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในประเด็นข้อกฎหมาย ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาทางกฎหมาย ทักษะการ
ค้นคว้าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานส าหรับการพัฒนากฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายใน
ระดับประชาคมอาเซียนต่อไป นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนของโลก เป็น
นักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะ อุทิศตนท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและยึดมั่นในหลักนิติ
ธรรม  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 4. 2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 
of the expected learning outcomes 

รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้ความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นไป
ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของรายวิชา
และเป้าหมายของหลักสูตร  

ยกตัวอย่างเช่น 
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รายวิชา ประเภทผู้มีส่วนได้

เสีย 
ความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 

ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

 

บรรลุอย่างไร 
 

ระเบียบวิธีวิจัยทาง
นิติศาสตร์ขั้นสูง 

  1.เขียนบทความวิชาการ 
2. สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลการเขียนงานจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ ง
ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ 
3.ให้นิสิตมาน าเสนอใน
ชั้นเรียน 

  1.นิสิตมีทักษะพื้นฐานด้าน
การวิจัยเชิงนิติศาสตร์  
2.นิสิตมีทักษะในการเขียน
งานวิชาการด้านกฎหมาย 
3. นิ สิ ต มี ทั ก ษ ะ ก า ร
น าเสนอผลงานวิจัยทาง
กฎหมาย รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย 
4.นิสิตมีจริยธรรมในการ
อ้างอิงงานวิจัยของผู้อื่น 

กฎหมายอาญาข้ันสูง   1.ให้นิสิตไปสืบค้นและ
วิเคราะห์ค าพิพากษาคดี  
2 . ก า ร แ ส ด ง บ ท บ า ท
สมมติ  
3.การลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือ
ทราบปัญหาสังคม 
4.การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

  1. มีทั กษะทั่ ว ไปในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. นิ สิ ต มี อิ ส ร ะ ใ น ก า ร
วินิจฉัยแสดงความคิดเห็น
ของตนและเคารพความ
คิดเห็นหรือทัศนะคติที่
แตกต่างของบุคคลอื่น 
3.จิตอาสา 
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กฎหมายแพ่งลักษณะ
สั ญ ญ า แ ล ะล ะ เ มิ ด
เปรียบเทียบ 

ผู้สอน: ในการสร้าง
อ งค์ ค ว าม รู้ ใ ห ม่
ของกฎหมายแพ่ง
ลั ก ษ ณ ะ สั ญ ญ า
แ ล ะ ล ะ เ มิ ด
เ ป รี ย บ เ ที ย บ 
เ กี่ ย ว กั บ ปั ญ ห า
กฎหมายที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและเป็น
ฐานในการพัฒนา
ก ฎ ห ม า ย ต่ อ ไ ป 
ร ว ม ถึ ง ส า ม า ร ถ
เ ส น อ แ น ว
ทางแก้ ไขปัญหา
ดังกล่าวได ้

นิสิตต้องการเป็นผู้
ที่มีทักษะในการคิด 
วิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ในมุ มมอ ง
ท า ง ก ฎ ห ม า ย
ปั จ จุ บั น  ต า ม
ก ฎ ห ม า ย ไ ท ย
เป รี ยบ เที ยบกั บ
ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
สหภาพยุโรป และ
อเมริกาในลักษณะ
สัญญาและละเมิด 

มอบหมายหัวข้อเรื่องให้
ไปศึกษา และให้นิ สิ ต
ออกมาน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

1 ) อ ธิ บ า ย แ น ว คิ ด แ ล ะ
หลักการของหลักความรับ
ผิดก่อนสัญญา (cu lpa 
i n c o n t r a h e n d o )  ที่
สอดคล้องกับหลักสุจ ริต 
(Good faith) และหลัก
เสรีภาพในการท าสัญญา 
(freedom of contract) 
2)น าหลักความรับผิดก่อน
สัญญามาปรับใช้กับสัญญา
ทางปกครองและกฎหมาย
เอกชนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น  กฎหมายคุ้ มครอง
ผู้บริโภค 
3)วิเคราะห์การเกิดสัญญา
อัจฉริยะ และ Blockchain 
ในมุมมองทางกฎหมาย
ปัจจุบัน ตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของสหภาพยุ โ รป และ
อเมริกา 
4) อธิบายหลักคิดเกี่ยวกับ
ค่าเสียหายเชิงลงโทษและ
การเรียกค่าสินไหมทดแทน

1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ทาง
กฎหมายขั้นสูงทั้ง
ภายในประเทศและใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน   
 

นิสิ ตสามารถเชื่ อม โยง
ความรู้เก่าและความรู้ใหม่
เข้าด้วยกันได ้
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ในกรณีต่าง ๆ ของแต่ละ
ประเทศ 
 

กฎหมายห้างหุ้นส่วน
แ ล ะ บ ริ ษั ท
เปรียบเทียบ                                                         

นายจ้ า ง ในกรณี
เป็นที่ปรึกษาห้าง
หุ้นส่วนและบริษัท 
ความรับผิดชอบ
ของกรรมการทั้ ง
ทางแพ่งและทาง
อาญา 

ต้องการให้นิสิตมี
ค ว า ม รู้ ท า ง
ก ฎ ห ม า ย ห้ า ง
หุ้นส่วนและบริษัท
อย่ างลึ กซึ้ ง เ พีย ง
พ อ ที่ จ ะ น า ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์
ปัจจุบันได ้

ตั้งค าถามต่อนิสิตในเรื่อง
การแสวงหาประโยชน์
โดยไม่ชอบจากสภาพนิติ
บุคคล (ในฐานะผู้ก่อตั้ง
นิ ติ บุ ค ค )  แ ล ะ ก า ร
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
(ในฐานะผู้ถือหุ้น) และ
ข้อบกพร่องของกฎหมาย
ไทยที่มีในเรื่องดังกล่าว
จากการค้นคว้าข้อมูลที่
น่าเชื่อถือทางวิชาการ
พร้อมทั้ งอธิบายอย่าง
ถูกต้องอย่ างมี เหตุผล
ตามหลักวิชาการ 

อธิบายรูปแบบของห้าง
หุ้ น ส่ ว น แ ล ะ บ ริ ษั ท ที่
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ใ ห้
เหมาะสมกับประเทศไทย
ได ้

ข้อ 2) เป็นผู้มีทักษะในการ
ท าวิจั ย  น ากฎหมายไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข
ปัญหาสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและ
สังคมอาเซียน และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

นิ สิ ต ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
รูปแบบของกฎหมายห้าง
หุ้ น ส่ ว น แ ล ะบ ริ ษั ท ใ น
รู ป แ บ บ ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ
สามารถพัฒนาเงื่อนไขการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ
เศรษฐกิจ 

กฎหมายการแข่งขัน
ทางการค้าและสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

นายจ้ า ง ในกรณี
สมัครเป็นพนักงาน
ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้า
ได ้

ต้ อ งการนิ สิ ตที่ มี
ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
ก ฎ ห ม า ย ก า ร
แข่งขันทางการค้า
ข อ ง ไ ท ย  แ ล ะ
ความรู้เกี่ยวกับการ
กระท าที่ก่อให้เกิด

ภาคทฤษฎีมีการบรรยาย
และอภิปราย รวมถึงถาม
ตอบ  
ภ า ค ป ฏิ บั ติ มี ก า ร
มอบหมายงานให้นิสิต
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ด้ ว ย

1) อธิบายเกี่ยวกับนโยบาย
ป้องกันการผูกขาดและ
กฎหมายการแข่งขันทาง
ก า ร ค้ า ข อ ง ไ ท ย ไ ด้  2) 
อธิบายเกี่ยวกับการผูกขาด
ทางการค้าและผลกระทบ

1) เป็นผู้ที่มีความรู้  ทาง
ก ฎ ห ม า ย ขั้ น สู ง ทั้ ง
ภายในประเทศและใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน   
 

นิ สิ ต ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
เกี่ ย วกั บ กฎหมายกา ร
แข่งขันทางการค้าของไทย
ได้ และสามารถบอกได้ว่า
การกระท าใดที่ก่อให้เกิด
การแข่ งขัน โดยไม่ เป็ น
ธรรม  
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ก า ร แ ข่ ง ขั น ท า ง
ก า ร ค้ า ที่ ไ ม่ เ ป็ น
ธรรม รวมถึงความรู้
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
บังคับกฎหมายการ
แข่งขันทางการค้า 

ตนเองเพ่ือตอบค าถาม
แบบฝึกหัด 

ของการผูกขาดทางการค้า
ได ้
3)  จ า แนกและอธิ บ าย
เกี่ยวกับรูปแบบการกระท า
ที่ก่อให้เกิดการแข่งขันทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรม  
4)  อธิบายการใช้บั งคับ
กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าและวิเคราะห์ปัญหา
เกี่ยวกับการบังคับกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า  
 

 

ก ฎ ห ม า ย ล ง ทุ น
เปรียบเทียบ 

ผู้ สอน :  ต้ องการ
พัฒนากฎหมาย
ก า ร ล ง ทุ น
เปรียบเทียบให้เข้า
กับพัฒนาการของ
เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ น
ปัจจุบัน 

ต้องการผู้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และ
สามารถวิเคราะห์
ทิศทางการลงทุน
ในภูมิภาคอาเซียน
ในยุคดิจิทัลได ้

ภาคทฤษฎีมีการบรรยาย
และอภิปราย รวมถึงถาม
ตอบ ในหัวข้อหลักเกณฑ์
การประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้ าว ,  การลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น 
ภ า ค ป ฏิ บั ติ มี ก า ร
มอบหมายงานให้นิสิต
แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ด้ ว ย
ตนเองเพ่ือตอบค าถาม
แบบฝึกหัด 

1)เข้าใจแนวคิด นโยบาย 
และกฎหมายเกี่ยวกับการ
ลงทุนทางตรงและการ
ลงทุนทางอ้อม 
2)วิเคราะห์ผลการศึกษา
กฎหมายการลงทุนของไทย
กับกฎหมายการลงทุนของ
ต่างประเทศ 
3 ) อ ธิ บ า ยลั กษ ณ ะก า ร
คุ้มครองและการส่งเสริม
การลงทุนทั้ งในประเทศ
และต่ า งป ร ะ เทศ  โ ดย

2) เป็นผู้มีทักษะในการท า
วิ จั ย  น า ก ฎ ห ม า ย ไ ป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข
ปัญหาสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและ
สังคมอาเซียน และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

นิสิตท ารายงานสะท้อน
รูปแบบการลงทุนและ
ข้อจ ากัดด้านการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน 
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ประเทศผู้รับและประเทศผู้
ส่งออกการลงทุน 
         

กฎหมายสิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เปรียบเทียบ 
 

ชุ ม ชน  อ งค์ ก า ร
สิ่งแวดล้อมภาครัฐ
และเอกชน 

การ ใช้ มาตรการ
ท า ง ก ฎ ห ม า ย
สิ่ ง แ วดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
เปรียบเทียบเ พ่ือ
แก้ไขปัญหาการบุก
รุ กท า ล าย พืชผล
ทางการเกษตรของ
นกยู งป่ า  ใน เขต
อ าเภอ จุน พะเยา 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
เปรียบเทียบ กฎหมายสัตว์
ป่า กฎหมายป่าไม้แนว
ทางการจัดการทรัพยากร
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพโดยชุมชน สิทธิ
ชุมชน 

แนวทางการใช้ทรัพยากร
ค ว า ม ห ล า ก ห ล าย ทา ง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน นิเวศ
วัฒนธรรม 

ข้อ 2) เป็นผู้มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ น ากฎหมาย
ไปประยุกต์ใช้ เ พ่ือแก้ ไข
ปัญหาสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและ
สังคมอาเซียน และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

นิสิ ตออกแบบวิจั ย เ พ่ือ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้
ท รั พ ย า ก ร ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ
อย่ า งยั่ ง ยื น  เ ช่ น  แนว
ทางการอนุ รั กษ์ ต้ นซ้ อ 
และขนมดอกซ้อ ในชุมชน
เชียงม่วน ภูซาง เชียงค า 
หรือการก าหนดกฎหมาย
ชุมชนเพ่ืออนุรักษ์นกยูง
ไทย 

นิติปรัชญาขั้นสูง องค์กรทางวิชาชีพ นิสิตที่มีทักษะด้าน
การนิติบัญญัติ ใน
ระดับเอกชนและ
ท้ อ ง ถิ่ น  เ ช่ น 
ข้ อบั ง คั บองค์ ก ร 
หรือ เทศบัญญัต ิ

ภาคทฤษฎีมีการบรรยาย
และอภิปราย รวมถึงถาม
ตอบ  
ภ า ค ป ฏิ บั ติ มี ก า ร
มอบหมายงานให้นิ สิ ต
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เ พ่ื อ ต อ บ ค า ถ า ม
แบบฝึกหัด 

ก า ร ร่ า ง ก ฎ เ ก ณ ฑ์ ที่
ต อบสนองต่ อ ผู้ ใ ช้ แ ล ะ
อ านวยประโยชน์แก่ความ
ยุติธรรม ภายใต้หลัก Rule 
of Law 

ข้อ 2) เป็นผู้มีทักษะในการ
คิดวิเคราะห์ น ากฎหมาย
ไปประยุกต์ใช้ เ พ่ือแก้ ไข
ปัญหาสั งคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและ
สังคมอาเซียน และสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

การร่างกฎเกณฑ์ต่างๆที่
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม ห ลั ก
วิชาการส านักความคิดทาง
กฎหมายต่างๆ 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
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AUN 4.3 Teaching and learning activities enhance life-long leaning  
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างไร 
วิชาวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
ขั้นสูง 

ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่เชื่อถือได้  
ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย บทความวิชาการทางกฎหมาย หรือวิจัย
ทางกฎหมายที่เป็นภาษต่างประเทศ และการใช้ฐานข้อมูลต่างประเทศ 
ให้นิสิตน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน 

เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้
ปฏิบัติและเผชิญต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างแท้จริง ซึ่งหาก
นิสิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว นิสิตก็ยังสามารถที่จะน าความรู้และ
ทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนได้ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง ลั ก ษ ณ ะ
สั ญ ญ า แ ล ะ ล ะ เ มิ ด
เปรียบเทียบ 

ตั้งค าถามต่อนิสิตในหัวข้อ “สัญญาอัจฉริยะ” ในยุคดิจิทัล หน้าที่ และความ
รับผิดของคู่สัญญาในสัญญาอัจฉริยะ ให้นิสิตไปค้นคว้าความหมาย ลักษณะ 
และการรับรองตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ  

เพ่ือพัฒนาการน าหลักกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไปปรับใช้ให้เข้ากับยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  พร้อมทั้งวิเคราห์ข้อบกพร่องของกฎหมาย
ปัจจุบันที่ยังไม่ครอบคลุมปัญหาที่ เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถให้
ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับสภาพสังคมของประเทศไทยได้อย่าง
เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

กฎหมายห้างหุ้นส่วนและ
บริษัทเปรียบเทียบ                                                         

ตั้งค าถามต่อนิสิตในเรื่องการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากสภาพนิติ
บุคคล (ในฐานะผู้ก่อตั้งนิติบุคค) และการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น (ในฐานะผู้
ถือหุ้น) และข้อบกพร่องของกฎหมายไทยที่มีในเรื่องดังกล่าวจากการค้นคว้า
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือทางวิชาการพร้อมทั้งอธิบายอย่างถูกต้องอย่างมีเหตุผลตาม
หลักวิชาการ 

ส่งเสริมให้เกิดความกระตือรือร้นต่อการสร้างรูปแบบ การพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาขององค์กรธุรกิจที่มีความซับซ้อนในอนาคต 

กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้าและสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1) มอบหมายหัวข้อวิจัยให้ท าการศึกษาค้นคว้า เพ่ือให้นิสิตน าเสนอหน้าชั้น
เรียนและอภิปรายร่วมกัน  
2) มอบหมายงานให้นิสิตแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือตอบค าถาม
แบบฝึกหัดและอภิปรายร่วมกัน 

เป็นการพัฒนาทักษะในการค้นคว้าวิจัยของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสามารถ
น าความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกค้นคว้าวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของตนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยังสามารถ
น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ด้วย  
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กฎหมายลงทุนเปรียบเทียบ มอบหมายงานให้นิสิตวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการลงทุนในปัจจุบันในยุค
ดิจิทัล โดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆกฎหมาย แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ การเงิน และบทความต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการอ้างอิงอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

การน าเสนอด้วยการอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อสถาการณ์การ
ลงทุนที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน อันเป็นผลจากการค้นหาข้อมูลสนับสนุน
ทางวิชาการเพ่ือให้เกิดความคิดในแง่มุมที่หลากหลายที่สามารถน าไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดความคิดได้อย่างไม่สิ้นสุด 

กฎหมายสิทธิ มนุษยชน
ระหว่างประเทศ 

1. ผู้สอนได้อธิบายบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ส าคัญอัน
เกี่ยวข้อง  
2. ใช้การอภิปรายและซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  
3. การใช้กรณีศึกษา (case study)  
4. การมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยให้ค้นคว้า
หาบทความหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน หรือค้นคว้าเกี่ยวกับ
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน เพ่ือให้นิสิตอ่าน วิเคราะห์ และสรุป
องค์ความรู้ และตอบโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้น าเสนอผลงาน พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา หรือเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้อง  

นิสิตสามารถพัฒนาและฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับ
เนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงได้ฝึกฝนการคิด
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยน าเอาความรู้ แนวคิด ทฤษฎี
กฎหมายมาประกอบการคิดวิเคราะห์ได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
รวมถึงต่อยอดน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและแก้ไข
ปัญหาของสังคม บริการวิชาการแก่สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นได้  

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ
เปรียบเทียบ 
 

การศึกษานอกห้องเรียน เป็นการศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติในสถานที่จริง เช่น 
การบริหารจัดการนกยูงป่าเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นการศึกษานอก
ห้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นิสิตได้มีพ้ืนที่ในการประยุกต์กฎหมายสัตว์ป่า
และป่าไม้ในพ้ืนที่จริง และดอกซ้อโมเดล เพ่ือใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน 

การน าเสนอด้วยการอธิบายและแสดงความคิดเห็นผ่านการวิจัยในชั้น
เรียนและตีพิมพ์เผยแพร่ 

นิติปรัชญาขั้นสูง  การร่างกฎเกณฑ์ ในกรณีศึกษาต่างๆ ตามทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการร่างกฎเกณฑ์ในระดับต่างๆ การใช้ความยุติธรรมตาม
กฎหมายเพ่ือตีความและใช้กฎหมายในองค์กรต่างๆ ทั้งเอกชน และภาครัฐ 
เช่น การเป็นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวินัยในองค์กร เป็นต้น 

สามารถน าทฤษฎี เช่น Rule of Law เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
กฎเกณฑ์และข้อบังคับแก่องค์กร 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ   4
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

2 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 4 

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

3 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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AUN. 5 Student Assessment 
 

AUN 5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected learning outcomes 
ช่วงเวลา วิธีการประเมิน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิข์องผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
การรับเข้า -เกณฑ์คณุสมบัติของผูส้มัคร 

-กระบวนการสัมภาษณ ์
-โครงการปรบัพ้ืนฐานเตรียมพร้อมและแนะน าแก่นิสติหลักสูตนติิศาสตร
มหาบัณฑิต 

-นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อเตรียมตัวในการวาง
แผนการเรียน การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตน เพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การติดตามความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่องระหว่าง
การศึกษา 

-การท ารายงาน  
-การท าแบบฝึกหดั  
-การน าเสนอในช้ันเรยีน  
-การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
-การถามตอบ 
-การเขียนบทความวิชาการ 
-ข้อสอบอัตนัย 

1.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงท้ังภายในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน   
2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  
4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม  

การทดสอบก่อนส าเรจ็
การศึกษา 

-การท าวิทยานิพนธ์ 
-การท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
-การเผยแพร่ผลงานวิจัยของตนเอง 

1.เป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงท้ังภายในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน   
2.เป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย น ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ในชุมชนและสังคมอาเซียน และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  
3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ  
4.เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
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AUN5. 2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight dis-
tribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

การวัดประเมินผลนิสิตได้ก าหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนใน มคอ.3 โดยแต่ละรายวิชาผู้สอนได้จัดท า
ขึ้น และผู้สอนได้อธิบายให้นิสิตเข้าใจในในครั้งแรกของการเรียนในรายวิชานั้น ๆ เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้และการวัดประเมินผลที่จะเกิดขึ้นในรายวิชานั้น ๆ  ซึ่งใน มคอ.3 เป็นสิ่งที่ชี้ให้ผู้เรียน
ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสอน หัวข้อการศึกษา กิจกรรมการเรียน รูปแบบการเก็บคะแนน สัดส่วน
คะแนน ช่วงเวลาที่จะเก็บคะแนน วิธีการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล เกณฑ์การตัดเกรด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละด้าน และเป็นการตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียนก่อนการ
เรียน นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดมีประกาศมาตรฐานการบริหารงานวิชาการเพ่ือให้รายวิชาต่างๆ 
ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบได้อันเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและหลักสูตร 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 

คณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดให้ผู้สอนท าบันทึกชี้แจงการวัดผลประเมินผล ในแต่ละภาคการศึกษา โดย
ผู้สอนจะต้องชี้แจงต่อคณะว่าวิชาที่รับผิดชอบสอน มีการเก็บคะแนนในอัตราส่วนอย่างไร มีการแบ่งเป็น
คะแนนเก็บและคะแนนสอบเท่าใด คะแนนแต่ละส่วนเก็บด้วยกิจกรรมรายการใด ทั้งนี้คะแนน 100 คะแนน
จะต้องเป็นการวัดและประเมินผลผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ เจตคติ ด้วย เพ่ือให้การวัดผล
ประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality 
Assurance : AUNQA) 

คณะได้จัดโครงการ “พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล” คณาจารย์ผู้เข้าร่วม
โครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการก าหนดทิศทางซึ่งการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลใน
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของ
นิสิตในศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรกลยุทธ์
การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการประเมินผล
ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพัฒนารูปแบบและ
วิธีการสอนที่หลากหลาย และการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติของ
ผู้เรียน  

เหล่านี้เป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจถึงวิธีการที่ใช้ในการวัดประเมินผลว่าจะมีความเที่ยง 
ความโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมต่อนิสิตแน่นอน และหลังจากการตัดเกรดของอาจารย์ผู้สอน จะมี
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์การตัดเกรดของอาจารย์ผู้สอนอีกครั้งด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 
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AUN 5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning  
ส าหรับข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับการวัดประเมินผลนิสิตนั้น เมื่อผู้เรียนได้น าเสนองาน ส่งรายงาน การวิจัย ผู้สอนสามารถประเมินผลผู้ เรียนได้ภายในเวลาที่

เหมาะสม โดยการสะท้อนกลับได้หลังจากน าเสนองานหรือส่งรายงานการวิจัยเสร็จสิ้น โดยชี้ให้นิสิตเห็นถึงจุดเด่นจุดด้อย เพ่ือน าไปปรับปรุงการน าเสนองาน และการ
พัฒนาวิจัยในอนาคต  

รายวิชา รูปแบบการประเมิน การสะท้อนกลับ 
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง เขียนบทความวิชาการ โดยให้นิสิตมีการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงตาม

หลักเกณฑ์ทางวิชาการ หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องของบทความด้านเนื้อหา การวิเคราะห์ ผล
การศึกษา และรูปแบบการอ้างอิงว่าถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ 

อาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นิสิตท าการแก้ไขบทความนั้น
ก่อนส่ง ก่อนที่ผู้สอนจะประเมินผลการเรียนและตัดเกรดต่อไป 

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและ
ละเมิดเปรียบเทียบ 

มอบหมายหัวข้อให้นิสิตเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของหลักความรับผิดก่อนสัญญาตามกฎหมายเยอรมันเปรียบเทียบ
กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยผ่านการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสามารถอธิบายเหตุผลได้อย่างเป็นขั้นตอน 
มีการสรุป และอ้างอิงค าพิพากษา  

อาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะและการวิพากษ์งานที่น าเสนอ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ที่ได้จากค าพิพากษาของศาล เพ่ือให้นิสิตน าไปสะท้อน
ปัญหา ข้อบกพร่องของความไม่ครอบคลุมและชัดเจนของตนและให้มี
ความรู้ความเข้าใจมากข้ึน 

กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท
เปรียบเทียบ                                                         

งานที่มอบหมายได้มีการเขียนบรรยายครบถ้วนตามเค้าโครงที่ผู้สอน
ก าหนดไว้ โดยมีองค์ประกอบ 4  ด้าน ได้แก่ 1) ความรู้ความเข้าใจ
ในหล้กการ แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย 2) หลักกฎหมายของไทยใน
หัวข้อที่มอบหมาย 3) กฎหมายของต่างประเทศ หรือ ความไม่คลอบ
คลุมของกฎหมายไทยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ หรือเมื่อ
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4) วิเคราะห์เพื่อหาจุดเกาะเกี่ยว
ทางกฎหมายเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของการตรากฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตตั้งค าถามต่อหัวข้อที่ได้รับพร้อมทั้งหาค าตอบที่
ควรจะเป็นภายใต้องค์ความรู้ทางกฎหมายที่ได้เรียนไปแล้ว ทั้งนี้หาก
ผู้เรียนไม่สามารถท าได้ ผู้สอนจะท าการอธิบายและประเมินความรู้
ความเข้าใจ รวมถึงกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือให้นิสิตน าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไป 

กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

มอบหมายหัวข้อวิจัยให้ท าการศึกษาค้นคว้าและท ารายงานในหัวข้อ
ที่ได้รับมอบหมายมาส่ง 

อาจารย์ผู้สอนจะให้นิสิตส่งรายงานและน าเสนอหัวข้อดังกล่าวหน้าชั้น
เรียน จากนั้นอาจารย์จะท าการตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงาน
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ของนิสิตเพ่ือให้นิสิตท าการแก้ไขบทความนั้น และเมื่อนิสิตไขเสร็จ
แล้ว จึงส่งให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนและตัดเกรดต่อไป 

กฎหมายลงทุนเปรียบเทียบ มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการลงทุนในปัจจุบันใน
ยุคดิจิทัล โดยศึกษาจากกฎหมาย แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน 
และบทความต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  

อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตอธิบายและแสดงความคิดเห็นต่อสถาการณ์การ
ลงทุนที่เปลี่ยนไป พร้อมทั้งผู้สอนได้ให้ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ
เพ่ือให้นิสิตเกิดความคิดในแง่มุมที่หลากหลายที่สามารถน าไปปรับปรุง
และพัฒนาต่อยอดความคิดได้อย่างไม่สิ้นสุด 

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและการถามตอบ 
แลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงให้สรุปงานที่ค้นคว้า วิเคราะห์พร้อมน าเสนองาน และสอบปลาย
ภาค 

ผู้สอนใช้วิธีการชื่นชมจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาให้นิสิตทราบ รวมถึง
การแนะน าสิ่งที่ต้องเพ่ิมเติมข้อมูลบางส่วนในงานที่มอบหมาย พร้อม
กับเสนอแนะให้ปรับแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ที่ขาดหายไปแล้วให้นิสิตน าไป
แก้ไขให้ดีขึ้น เพ่ือให้ครั้งถัดไปนิสิตจะได้ด าเนินการให้ดียิ่งขึ้น 

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ 

นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่ยังต้อง
พัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น 

เพ่ิมทักษะทางภาษา 

นิติปรัชญาขั้นสูง  นิสิตสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม แต่กฎเกณฑ์
ที่ร่างหรือน าเสนอนั้นยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมได้ตามอุดมคติ ตามส านักความคิดทางกฎหมายต่างๆ 

ขาดความกล้าหาญทางจริยธรรม สยบยอมอ านาจ มุ่งพัฒนาแต่
ผลประโยชน์ส่วนตน ขาดจิตส านึกร่วม มีความโดดเด่นเฉพาะตนสูงแต่
ขาดศักยภาพการท างานร่วม 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 
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AUN 5.5 Students have ready access to appeal procedure  
ผู้เรียนรับรู้สิทธิของตนในการเข้าถึงกระบวนการร้องต่อคณะนิติศาสตร์ โดยผู้สอนจะด าเนินการแจ้ง

สิทธิดังกล่าวให้ผู้เรียนทราบในครั้งแรกที่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิยื่นค าร้องขอดูกระดาษตอบ 
ธงค าตอบ ค าอธิบายจากผู้ตรวจข้อสอบในรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนความถูกต้องในการให้คะแนนจากอาจารย์
ผู้สอนได้ โดยนิสิตสามารถกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องเสนอต่อคณะ และคณะจะก าหนดวันเวลาให้ผู้สอน
และนิสิตมาพบกัน เพ่ือการชี้แจงและตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อบกพร่องในการวัดประเมินผล ผู้สอน
สามารถด าเนินการเสนอขอแก้ไขผลการเรียนต่อคณะได้ และคณะจะได้ส่งข้อมูลที่แก้ไขส่งให้มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบที่ก าหนดต่อไป และสามารถร้องเรียนปัญหาการเรียนโดยตรงต่อคณบดีได้  

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 
 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 4 

5.2 The student assessments including timelines, meth-
ods, regulations, weight distribution, rubrics and grad-
ing are explicit and communicated to students (4,5) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3 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
การประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

3 4 

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

2 4 

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

3 4 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 

 

 

AUN. 6 Academic Staff Quality 
 
AUN 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 
 คณะนิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการซึ่งถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ดังนั้นคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะการสอน เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาสอน และการพัฒนาตนเองของคณาจารย์จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 คณะนิติศาสตร์มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเรียนการสอน การ
จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและยังจัดสรรงบประมาณการไปพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ในด้านต่าง ๆ  ตามความต้องการอีกด้วย ทั้งนี้มีการเผยแพร่งบประมาณที่สนับสนุนในเว็บไซต์ 
รายงานการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในที่ประชุมสามัญคณะ งบประมาณคงเหลือเพ่ือให้คณาจารย์ทราบ 
และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ที่ยังไม่ได้ไปพัฒนาตนเองด้วย เพ่ือประกันว่าหลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
และมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนท าภารกิจอ่ืน ๆ ซึ่งคณะ
นิติศาสตร์ได้บรรจุแผนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ในปี 
2564 ต่อไป 

ในปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 41 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 36 
อัตรา ลาศึกษาต่อ 5 อัตรา ผู้ช่วยสอน 1 คน และมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์  
2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 21 คน นับได้ว่าคณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีจ านวนอาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าหรือเทียบได้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศและ
ต่างประเทศจ านวน 6 คน ปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศ 34 คน ปริญญาตรี 1 คน และอีก 2 คน
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเร็ว ๆ นี้ ซึ่งคณาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาคือนิติศาสตร์
หรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร์ที่เป็นความช านาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ ฯลฯ  
และมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 21 
คน และที่ผ่านมานี้มีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นอีก 5 คนด้วยอัน
สะท้อนให้เห็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
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ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์  มีแผนในการเพ่ิมอัตราก าลังโดยเฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชนเพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกไป ให้พร้อมต่อการเรียนการสอนในประดับ
ปริญญาโทและเตรียมพร้อมส าหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกเพ่ือรองรับ
บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ นอกจากคณาจารย์
ประจ าแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้มีพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตและคณาจารย์ตลลอดจนส่งเสริม
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณและด าเนินการเสนอโครงการในแผนปฏิบัติการ
ของคณะโดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาชีพ และวิชาการมาให้ความรู้แก่นิสิตใน “โครงการการส่งเสริม
การเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ” เช่น ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษา
ศาลฎีกา และศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิรวัฒน์ และอาจารย์อ่ืน ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ในหลั กสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตนั้นได้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาชีพ และวิชาการมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ตลอดจน
ทัศนคติด้านต่าง ๆ แก่นิสิต ได้แก่ ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ และศาสตราจารย์ 
ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

ในปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการเพ่ิมวุฒิการศึกษาโดยขอให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 ปีการศึกษาละ 1 ทุน คือปี 2561 ทุนประเภท ข., ปี 2562 ทุนประเภท ก. 

ในเรื่องแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น คณะนิติศาสตร์มี
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่งก าหนดเป้าหมายสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมี
การกระตุ้นบุคลากรโดยการเวียนแจ้งระยะเวลาของอาจารย์และจากการประเมินและตรวจสอบแผนดังกล่าว
พบว่าเป็นไปตามเป้าหมายเนื่องปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์มี รองศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 1 ต าแหน่ง คือ
รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 2 ต าแหน่ง คือผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปราณี นางแล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร ต่อมา ปีการศึกษา 2562 มี
อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้นอีก 5 คนคือ ผศ.ดร.ธิติ 
ไวกวี, ผศ.ดร.วิมลเรขา   ศิริชัยราวรรณ, ผศ.วารุณี จันทร์ทอง, ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ และผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ  
 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์มีการท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning การวัด
ประเมินผลในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายให้คณาจารย์ในคณะในรูปแบบกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความสามารถในการสอนของคณาจารย์ในคณะ และได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรสายวิชาการ
เพ่ือไปพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเกี่ยวกับการเรียน
การสอนในโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอนที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์ และเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาสถานที่จริง โดยคณะนิติศาสตร์ได้การประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนโครงการ ฝึกอบรมต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางกลุ่มใน Facebook Group ที่มีคณาจารย์อยู่ในกลุ่ม ในที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ และคณะนิติศาสตร์
ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพ่ิมเติมจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนรูปแบบ
บรรยายมาเป็นรูปแบบ Active Learning ด้วย ตลอดจนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน
ออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Microsoft Team, Loom, ZOOM และอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตสามารถ
เข้าถึงการจัดการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น สะดวกและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ 
ที่เก่ียวกับประเทศอาเซียนและนานาชาติ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ อันเกิดประโยชน์กับผู้เรียน
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ที่มีความสนใจในการศึกษาต่อ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปณิธาน พันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
พะเยาและของคณะนิติศาสตร์ และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในด้านการเรียนการสอนโดยจัด
โครงการในแผนปฏิบัติการ ให้คณาจารย์ได้ไปอบรมพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานทางวิชาการที่สอดรับกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย และผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานโดยเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยทุกคน 
 นอกจากนี้ คณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการที่
หลากหลาย เช่น ครูนักกฎหมายเพ่ือชุมชน  และนิสิตที่เข้ารับการอบรมในโครงการได้ลงพ้ืนที่เผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายแก่สถานพินิจ เรือนจ า (หญิง) ชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา โครงการดังกล่าวจึงส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ รวมถึงได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยพะเยาในการด าเนินโครงการบูรณาการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะนิติศาสตร์ กฎหมายสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอ าเภอเชียงม่วน ผู้ด าเนินโครงการคือ ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์  และรศ. กันย์กัญญา  
ใจการวงค์สกุล ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินจากมหาวิทยาลัยพะเยาจากผลการด าเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็น
การบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นิสิตลงพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือให้ได้รับทราบและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนซึ่ง
คณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากโครงการดังกล่าว นอกจากนี้กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ยังเป็นการ
กระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไปพร้อมกันด้วย   

 ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์มีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การพัฒนาหลักสูตรฯ 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์คุณสมบัติของ สกอ. ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์และ
คณบดี คณาจารย์ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษาและทักษะด้านการสอน การด าเนินงานของคณะ
นิติศาสตร์ในด้านคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 6 . 2 Staff- to- student ratio and workload are measured and monitored to improve 
the quality of education, research and service  
 ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ได้กระจายภาระงานสอนทั้งรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่บริการให้กับหลักสูตรของคณะอ่ืน 
ให้กับบุคลากรสายวิชาการโดยเฉลี่ยคนละ 8-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
พะเยาก าหนดภาระงานสอนไว้ที่ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานโดยเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ/ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ดังนั้น คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลามีจ านวน 36 คน อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตคือ 1 : 26 ซึ่ง 
จากอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด
ไว้ส าหรับคณะนิติศาสตร์คือ 1:50 ดังนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนจึงไม่เกินสัดส่วนที่กระทรวงฯ ก าหนด 
ท าให้สามารถดูแลรับผิดชอบนิสิตอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ คณาจารย์มีเวลาไปพัฒนาตนเอง ท าวิจัย และ
บริการวิชาการอีกด้วย 
 นอกเหนือจากภาระงานสอน บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงานวิจัยและ
ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่
มีมาตรฐานและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น วารสาร หรือรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกอง
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บรรณาธิการกลั่นกรอง และการได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากรอบรม บรรยายพิเศษ และเป็น
ผู้ทรงคณุวุฒิในการอ่านงานวิชาการ เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 3 
 
AUN 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

ในด้านการสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ประกาศและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในระหว่างปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์มีการเปิดรับสมัคร
บุคลากรสายวิชาการเพ่ิมเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าลาออกจ านวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์จึงขออาจารย์อัตรา
ทดแทนจ านวน 1 อัตรา ซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 

คณะนิติศาสตร์ได้แบ่งความเชี่ยวชาญของอาจารย์เป็นสาขาวิชาต่าง  ๆ ครอบคลุมทุกแขนงของ
นิติศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณวุฒิและ
ความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นไปตามสาขาวิชาที่คณะได้จัดสรรขึ้น โดยมีกระบวนการก าหนดอัตรา คุณสมบัติ การ
ประกาศรับสมัคร และการสัมภาษณ์โดยคณบดีเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในช่วงที่
ผ่านมาคณะนิติศาสตร์มีนโยบายรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายใน
ระดับประเทศผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะนิติศาสตร์เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน  และก าหนดให้ไปศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโทในสาขาท่ีขาดแคลน ปัจจุบันมีผู้ช่วยสอนที่ศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลนคือสาขากฎหมายภาษีอากร 
1 คน และสาขากฎหมายระหว่างประเทศอีก 2 คน 

ในด้านความก้าวหน้าและการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ในรอบปีที่ผ่านมามี
บุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอนและผลงานวิชาการครบ และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การเลื่อน
ต าแหน่งวิชาการ ปี 2561 มีอาจารย์ต าแหน่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน และต าแหน่ง
จากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และปี 2562 ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อีก 5 คน ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบและด าเนินการขอให้ทางมหาวิทยาลัย
พิจารณาเลื่อนต าแหน่งตามกระบวนการทุกราย นอกจากนี้ ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้ก าหนดมาตรการในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้วยการจัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนในการท าวิจัย
และน าเสนอผลงานวิชาการอีกด้วย 

ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
หน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งได้น าผลงานของบุคลากร
สายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา เพ่ือให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และความเป็น
ธรรม เมื่อร่างแล้วได้มีการน าเข้าที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น จากนั้นน าเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งน ามาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีการศึกษา 2561 และปี 
2562 

ในด้านการมอบหมายภาระงานสอนให้บุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้ให้บุคลากรสาย
วิชาการแสดงความประสงค์สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากนั้นน าเข้าที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพ่ือรับทราบ 
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และคณะกรรมการฯจะพิจารณาจากคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีที่
รายวิชาที่สอนไม่ตรงกับวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องเคยมีภาระงานสอนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่าน
การอบรมและ/หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
เพ่ือกระจายภาระงานสอนให้เท่า ๆ กัน ในส่วนของรายวิชาเอกเลือก คณะนิติศาสตร์ไดก้ าหนดให้หัวหน้าสาขา
ปรึกษากับคณาจารย์ที่อยู่ในสาขาให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดรายวิชาเอกเลือกที่จะเปิดในแต่ละภาค
การศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่กระจายอ านาจและความมีส่วนร่วมของหัวหน้า
สาขาวิชาที่มีต่อหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ 

การด าเนินของคณะนิติศาสตร์ในเรื่องการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนเงินเดือน และการ
ก าหนดภาระงานให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เหมาะสม จึงมี แนวโน้มไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated  

หลังการรับเข้าสมรรถนะในการท างานของบุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะในด้านการสอนจะถูกก ากับ
ดูแลและตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาโดยผู้บริหารคณะ กรรมการประจ าคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและได้รับการประเมิน ดังนี้ 

1. ในช่วงห้าปีแรกการประเมินภาระงานตามมหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการทดลอง
การปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการซึ่งบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าส่งภาระงานตามที่
มหาวิทายาลัยพะเยาก าหนด 

2. ในการสอนของบุคลากรสายวิชาการยังได้รับการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงคือผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถประเมินผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะนิติศาสตร์มีส่วน
ร่วมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไปประเมินโดยการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือน าผลการ
ประเมินนั้นมาปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไป 

3. กรณีการขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการประสงค์จะขอเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้จัดท าขั้นตอนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับคณาจารย์  

4. การประเมินขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสาย
วิชาการคณะนิติศาสตร์ ปี 2561 

ในปีการศึกษา 2561 และการศึกษา 2562 มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการในด้าน
การวัดผลประเมินผลเป็นประเด็นที่ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญต่อจากการปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนให้เป็น Active Learning และการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผล ในโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนและการวัดผล ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ หลัง
การอบรมผู้สอนหลายคน และได้สะท้อนผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนได้มากขึ้ น 
นอกจากนี้ปี 2562 ได้มีการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Microsoft Team, Loom, 
Zoom, Facebook Group เป็นต้น มากขึ้นเพ่ือให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 

นอกจากนั้นเมื่อผลการเรียนประกาศแล้ว นิสิตที่ประสงค์จะดูสมุดค าตอบ คณะนิติศาสตร์ก็จัดท า
ขั้นตอนการขอดูสมุดค าตอบโดยให้นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอดูสมุดค าตอบเพ่ือเป็นการประเมินตรวจสอบความ
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ถูกต้องอีกทางหนึ่งด้วย หากผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถประเมินผ่านระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ผู้เรียนสามารถประเมินสายตรงถึงคณบดีผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ได้ 
 สมรรถนะในด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยน าการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาใช้ 

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

ในการท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะได้ก าหนดโดยด าเนินการสอบถามความต้องการของ
บุคลากรสายวิชาการ พบว่าบุคลากรต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในด้าน ศักยภาพในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ศักยภาพด้านภาษาและการสื่อสาร และศักยภาพด้านเทคนิคการเรียนการสอน และด้าน
อ่ืน ๆ  

คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใต้
งบประมาณคณะนิติศาสตร์ โดยปี 2562 มีคณาจารย์ให้ความสนใจในการท าวิจัยมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และที่
ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
งานของตน นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ให้ทุนสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยภายใต้งบประมาณด้านการวิจัยของคณะนิติศาสตร์และยังสนับสนุนงบประมาณการไปเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคคลากรในเวทีต่าง ๆ รวมถึงต่างประเทศด้วย  และเพ่ิมกลไกในการอ านวยความสะดวกแก่
การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ เช่น ในด้านของการขอต าแหน่งทางวิชาการคณะนิติศาสตร์ได้ให้
เจ้าหน้าที่บุคลากรจัดท าขั้นตอนและเอกสารการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรที่ถึงก าหนด
ระยะเวลาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้เตรียมความพร้อมและด าเนินการต่อไป 

 ในส่วนของการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนนักวิจัยที่ท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามแผนกลยุทธ์ของ 
คณะนิติศาสตร์ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” นอกจากนี้
ยังสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงจัดโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์โดยในประกาศคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดอันดับ
ประเภททุนวิจัยให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนไว้อย่างหลากหลาย ทุนวิจัยเชิงพ้ืน และทุนพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานสายวิชาการที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก  ซึ่งมีนักวิจัยที่ท า
วิจัยเชิงพ้ืนที่และนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ารวมโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
 ในส่วนของการพัฒนาตนเองตามความต้องการเฉพาะด้านของบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารการจัดฝึกอบรม การประชุม ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรสาย
วิชาการทุกท่านโดยผ่านช่องทางกลุ่มในเฟซบุ๊ค และคณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของหมวดค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง และพาหนะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมส าหรับบุคลากรสายวิชาการทุกคนเพ่ือไปพัฒนา
ตนเองทั้งในและต่างประเทศ โดยคณะนิติศาสตร์พิจารณาจากความต้องการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย์เป็น
อันดับแรก งบประมาณท่ีขออนุมัติ และมีบุคลากรสายสนับสนุนอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องลาปฏิบัติงาน 
ข้อมูลการใช้งบประมาณที่ได้รับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
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 นอกจากนั้นยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการออกไปให้บริการวิชาการเพ่ือชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้จากข้อเท็จจริงและน ามาบูรณาการการเรียนการ
สอน รวมถึงบางโครงการได้มีการน านิสิตเข้าร่วมด้วย  
 การได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการของบุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
ทั้งในด้านขอบเขตการได้รับการสนับสนุน และจ านวนผู้ได้รับการสนับสนุน จึงมีพัฒนาการไปในทางที่ดีข้ึน 

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

ในปี 2561-2562 คณะนิติศาสตร์ได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่ค านึงถึงภาระงานด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนผลปฏิบัติงานของ
บุคคลาการสายวิชาการในคณะนิติศาสตร์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ชื่อ ประกาศคณะ
นิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ยังได้สร้างบรรยากาศของการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และ
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยการท าป้ายแสดงความยินดี นอกจากนั้นคณะยัง
ด าเนินการน าข่าวสารแสดงความยินดีของบุคลากรสายวิชาประกาศลงเว็บไซต์คณะ เพจคณะ เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะอีกทางหนึ่งด้วย  

ในด้านการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการให้
ทุนการสมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีระเบียบ
เกี่ยวกับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่ง
คณะได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันอย่างสม่ าเสมอ  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement 

ในส่วนของการท าวิจัยตามแผนกลยุทธ์ของคณะนิติศาสตร์นั้นได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท า
วิจัยไว้ในเรื่องการท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่   และได้น ามาบรรจุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 2562 ให้ได้รับการพิจารณาทุนเป็นอันดับแรก ซึ่งมีนักวิจัย
เสนอโครงการวิจัยภายใต้ทุนดังกล่าวจ านวนหลายราย 

ในส่วนบุคลากรสายวิชาการที่ไม่มีผลงานวิจัยหลังส าเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์ได้มีแผนการพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ และยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยด าเนินการผ่านโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของ
บุคลากรนิติศาสตร์ตามประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 2562 และ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการขอทุนเพ่ือส่งเสริมให้มีการแผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ เช่น การขอทุนวิจัยเกิน 10 ,000 บาท ผู้ได้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 เป็นต้น นอกจากนั้นในประกาศฯ ดังกล่าวยังสนับสนุนทุน
ส าหรับนักวิจัยที่ต้องการท าวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการและการท าวิจัยของสายสนับสนุนอีกด้วย 
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ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ ที่สร้างผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
ศักยภาพสามารถหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้นั้น คณะได้ส่งเสริมให้บุคคลากรมีงานวิจัยภายนอกอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนต่าง ๆ รวมถึงให้การสนับสนุนงบประมาณการเดินทางเพ่ือน าเสนอ
หัวข้อวิจัย และเข้าร่วมประชุมกับแหล่งทุนหรือหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยการการเรียนการสอนในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย และการบริการวิชาการสู่สังคม โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โครงการวิจัยด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retire-
ment) is carried out to fulfil the needs for educa-
tion, research and service (1) 

  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสาย
งาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง 
 และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการ 

3 3 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 3 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, deploy-
ment and promotion are determined and communi-
cated (4,5,6,7) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การ
จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดย
ทั่วกัน  

3 3 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
6.5 Training and developmental needs of academic staff 
are identified and activities are  implemented to 
fulfil them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

3 3 

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

3 3 

6.7 The types and quantity of research activities by  aca-
demic staff are established, monitored and  bench-
marked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
AUN. 7 Support Staff Quality 
 
AUN 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 
 คณะนิติศาสตร์ ได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานนิติศาสตร์ไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนโดยด าเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2562 โดยมีผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคือ นางณลภัส ปัญญาวงค์ และ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน 4 งาน ประกอบด้วย ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป นายนทีสุทธิ์ อุทธิ
ยา, ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ นายทรงพันธ์ อนุพันธ์, ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน นางสาว
พวงผกา ธนะจักร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร ซึ่งแต่ละ
ส่วนงานมีภาระงานที่ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรทั้งด้านการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ 
และมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนในคณะและบุคคลภายนอกได้ทราบ  
  ในปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ได้รับฟังความคิดเห็นด้านภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน และ
วิเคราะห์จากภาระงานแล้วพบว่าภาระงานด้านวิชาการมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมสายสนับสนับสนุนเพ่ือมาดูแล
หลักสูตรปริญญาโท ซึ่งปีการศึกษา 2562 คณะจึงมีแผนรองรับโดยขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพ่ือรับสมัคร
บุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิมซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 1 อัตรา และตั้งงบประมาณไว้รองรับค่าใช้จ่าย ดังนั้น
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ในปี 2562 คณะนิติศาสตร์จึงมีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 11 อัตรา เพ่ิมจากปี 2561 จ านวน 1 อัตรา 
คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 11 อัตราซึ่งมีภาระงานต่าง ๆ ตอบสนองความภารกิจและ
พัฒนาศักยภาพการเติบโตในด้านต่าง ๆ ของคณะ นอกจากนี้ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของ
คณะนิติศาสตร์นั้นจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยจัดประชุมบุคลากรแจ้งถึงนโยบายของคณะ 
การเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น แนวทางในการพัฒนาแต่ละด้านให้บุคลากรระบุด้านต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาโดย
จัดท าทั้งรูปแบบของโครงการและจัดสรรงบประมาณในการเดินทางเพ่ือรองรับการพัฒนาดังกล่าว 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ประกาศและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยก าหนด โดยคณะนิติศาสตร์เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ือตอบสนองการพัฒนาของหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการ
ก าหนดอัตรา คุณสมบัติ การประกาศรับสมัคร และการสัมภาษณ์ร่วมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนด
เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม ในปี 2561 เนื่องจากมีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลงานด้านวิชาการ
ว่าภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก จึงประสงค์ได้รับการแบ่งเบาภาระงานที่รับผิดชอบให้บุคคลอ่ืนมาช่วย
ด าเนินการในส่วนนี้ โดยในปี 2562 ได้รับเพ่ิมเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลงานนี้อีก 1 คน เพราะคณะนิติศาสตร์มีทั้ง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทั้งแบบปกติ และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รวมถึงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์จึงเปิดรับ
สมัครเจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ซึ่งมีการคัดเลือกโดยสอบอัตนัย ในความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง 
และสอบสัมภาษณ์ซึ่งขณะนี้อยู๋ ในขั้นตอนการเรียกสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เมื่อได้บุคลากรมา
ปฏิบัติงานแล้วคณะมีค าสั่งคณะนิติศาสตร์เรื่องก าหนดขอบเขตภาระงานและผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงาน
ภายในส านักนิติศาสตร์เพ่ือก าหนดหน้าที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างานให้ตรง
สายงานมากท่ีสุด  

ในส่วนของความก้าวหน้าของบุคลากรสายบริการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดย
คณะได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และก าหนดเป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เช่น การ
จัดโครงการในแผนปฎิบัติการ การให้ทุนวิจัย R2R การให้ไปอบรมการเขียนคู่มือปฎิบัติงานเพ่ือน าไปขอ
ต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น 

 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

ในด้านสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนลงชื่อ
ปฏิบัติงานด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ การลาเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการรายงาน
สรุปผลการปฎิบัติงานแก่รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยเป็นประจ าทุกเดือน และมีการน าเข้าท่ีประชุมบุคลากร
สายสนับสนุนเพ่ือรายงานเป็นประจ า และการประเมินการทดลองการปฎิบัติงานเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  
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ในด้านการแบ่งภาระงาน คณะนิติศาสตร์พิจารณาจากวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญในสายงาน
จากนั้นมีการจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือพิจารณาร่วมกันกันและสรุปผลออกมาเป็นโครงสร้างการ
แบ่งงานและค าสั่งคณะนิติศาสตร์เรื่องการก าหนดขอบข่ายภาระงานฯ ตามล าดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้ว
พบว่าบุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มีวุฒิการการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับภาระงานที่
ก าหนด นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการกระจายความรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมจึง
ก าหนดให้บุคลากรสายบริการได้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการร่วมกับคณาจารย์ซึ่งท าหน้าที่เป้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้มีส่วนร่วมและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ไม่มีนโยบายเปลี่ยนสายงานบุคลากรเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากร
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นได้เมื่อครบเวลาที่ก าหนด  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activi-
ties are implemented to fulfil them 
 ในด้านความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ได้จัด
ประชุมส ารวจความต้องการของบุคลากรและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในส่วนแผนของการ
พัฒนาระดับคณะนั้น ได้จัดโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากรภายใต้
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมสมถรรนะในการให้บริการและท าแผนปฎิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งในปี 2562 เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 จึงไม่มีการด าเนินโครงการ แต่
มี 2 โครงการที่จัดท าเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คือโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการท าวิจัย R2R ซึ่งจากโครงการดังกล่าวส่งผลให้มีบุคลากรสายสนับสนุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
จ านวน 4 โครงการ และ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมร้อยละ 100 
 ในด้านการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นคณะนิติศาสตร์ส่งเสริมด้านการท าวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้ทุนพัฒนาการวิจัยจากการปฏิบัติงานในลักษณะ 
R2R “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนขอทุนโครงการทุนสนับสนุน
วิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้ และมีการอนุมัติให้ทุนแก่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 4 ทุน ส่วนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  เมื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพ
การปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ และส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังจัดสรรงบประมาณให้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถไป
พัฒนาตนเองตามความสนใจเฉพาะด้านของตนเองได้  
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service 

คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ใน
ปีการศึกษา 2562 ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือแบ่งภาระงาน รวมถึ งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและสิ่งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อไป ซึ่งในปี 2562 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ตั้งผู้รักษาการหัวหน้าส านักงาน 1 ต าแหน่ง และผู้รักษา
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การหัวหน้างาน 3 ต าแหน่ง ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน จึงได้มีผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคือ นางณลภัส ปัญญาวงศ์ และผู้รักษาการแทน
หัวหน้างาน 4 งาน ประกอบด้วย ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา , ผู้รักษาการ
แทนหัวหน้างานวิชาการ นายทรงพันธ์ อนุพันธ์, ผู้รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน นางสาวพวงผกา ธนะ
จักร์ และผู้รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฎหมาย นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร ทั้งนี้เพ่ือให้บุคลากร
สายสนับสนุนมีขวัญและก าลังใจมากขึ้น 

  นอกจากนั้นคณะนิติศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนเสนอโครงการในแผน
ปฎิบัติงานประจ าปีงบประมาณผ่านหัวหน้าส านักงานเพ่ือเกิดความมีส่วนร่วมและได้โครงการที่เป็นไปตาม
ความต้องการการพัฒนาบุคลากรสายสนัลสนุนอย่างแท้จริง รวมถึงเมื่อทราบถึงนโยบายการพัฒนาของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์น ามาชี้แจง และเตรียมพร้อมด าเนินการเพ่ือส่งเสริมบุคลากรเสมอ 
โดยได้เขียนไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรด้าน R2R และการพัฒนางานประกัน
คุณภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรสายสนับสนุนขอทุนวิจัยจ านวน 4 เรื่อง จากบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน และมีสายสนับสนุนท าคู่มือปฎิบัติงานเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น
จ านวน 3 คน 

ส่วนในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ คณะนิติศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความ
ดีความชอบเพ่ือพิจารณาให้เหมาะสมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ถูกต้อง รวดเร็ว และจิตบริการเป็นส าคัญ 

 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
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 
(หอ้งสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3 4 

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

3 4 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

3 4 

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

3 4 

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 4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
 
AUN. 8 Student Qualityand Support 
 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท แผน ก (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศรับ 
(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่ลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2555 - - - - 
1/2556 - - - - 
1/2557 10 4 4 4 
1/2558 10 5 5 3 
1/2559 10 9 9 5 
1/2560 10 2 2 2 
1/2561 - - - - 
1/2562 10 5 5 5 
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท แผน ข (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนที่ประกาศรับ 
(No. Offered) 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่ลงทะเบียน 
(No. Enrolled) 

1/2555 - - - - 
1/2556 - - - - 
1/2557 15 13 13 12 
1/2558 15 12 12 7 
1/2559 15 3 3 2 
1/2560 15 2 2 2 
1/2561 - - - - 
1/2562 15 7 7 7 

 
ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา)  

ปีการศึกษา 
นิสิต 

รวม ปี 1 
 

ปี 2 
 

ปี 3 
 

ปี 4 
 

> ปี 4 
 

2555 - - - - - - 
2556 - - - - - - 
2557 - - - - - - 
2558 - - - - 2 2 
2559 - - - 5 - 5 
2560 - - 4 - - 4 
2561 - - - - - - 
2562 11 - - - - 11 

 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ก) 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที ่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชัน้ปี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2556 - - - - - - - - - - - - - 
2/2556 - - - - - - - - - - - - - 
1/2557 4 - - - - - - - - - - - - 
2/2557 4 - - - - - 1 - - - 3 - - 
1/2558 5 - - - - - - - - 2 - - - 
2/2558 5 - 1 - - - 1 - 1 - - - - 
1/2559 9 - - - - - - - - 4 - - - 
2/2559 5 - - - 3 - - - - - - - - 
1/2560 2 - - - - - - - - - - - - 
2/2560 2 - 1 - - - - - - - - - - 
1/2561 - - - - - - - - - - - - - 
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2/2561 - - - - - - - - - - - - - 
1/2562 5 - - - - - - - - - - - - 
2/2562 5 - - - - - - - - - - - - 

 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาโท (แผน ข) 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที ่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตจบภายในระยะเวลา (ปี) จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชัน้ปี 
1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

1/2556 - - - - - - - - - - - - - 
2/2556 - - - - - - - - - - - - - 
1/2557 12 - - - - - - - - - - - - 
2/2557 12 - - - 1 - 7 - - - - 4 - 
1/2558 7 - - - - - - - - - - - - 
2/2558 5 1 2 - - - - - 1 - - - 1 
1/2559 2 - - - - - - - - - - - - 
2/2559 2 - 2 - - - - - - - - - - 
1/2560 2 - - - - - - - - - - - - 
2/2560 2 - - - - - - - - - - - - 
1/2561 - - - - - - - - - - - - - 
2/2561 - - - - - - - - - - - - - 
1/2562 7 - - - - - - - - - - - - 
2/2562 7 - - - - - - - - - - - - 

หมายเหตุ : แยกตารางข้อมูลระหว่างนิสิตในแผน ก และ แผน ข(2) หรือนิสิตที่รับเข้าด้วยเงื่อนไขการรับ 
      และการจบการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 
AUN8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 

มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน ส าหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 โดยได้ก าหนดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 1 การ
รับเข้า  ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก
ด าเนินการโดยงานรับเข้ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครผ่าน 
www.admission.up.ac.th ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการขั้นตอนการสมัคร การ
คัดเลือก และคณะนิติศาสตร์จะท าการการคัดเลือกในขั้นตอนของการสัมภาษณ์อีกครั้ง เพ่ือให้ได้ผู้สมัครเข้า
ศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพ่ือศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน กล่าวคือ ได้จัดท าสื่อที่หลากหลาย เช่น 
แผ่นพับ ใบปลิว ทั้งในรูปแบบเอกสารและแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรส าหรับผู้ที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อ ในใบปลิวก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ปรัชญาของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัคร 
ระยะเวลาการศึกษา ค่าใช้จ่าย และท่ีอยู่เพื่อติดต่อกลับ ในการประชาสัมพันธ์จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายใหญ่ ๆ คือ 

http://www.admission.up.ac.th/
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1.ศิษย์เก่า 2.ผู้ที่ประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชน วิธีการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มคือ หากเป็น
ศิษย์เก่าจะใช้แผ่นพับ ใบปลิว ทั้งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โพสต์ลงในกลุ่ม Facebook ของคณะ
นิติศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ช่วงที่มารับปริญญา ส่วนกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
จะใช้แผ่นพับ และใบปลิว ในรูปแบบเอกสารส่งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือขอความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ รวมถึงใช้แผ่นพับ ใบปลิว ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเพจ Facebook ของ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและขอความร่วมมือศิษย์เก่าที่มีเครือข่ายกันทาง Line ที่ได้ท างานในหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนประชาสัมพันธ์ให้กับเพ่ือนร่วมงานอีกทางหนึ่งด้วย จากการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้ปี
การศึกษา 2563 มียอดผู้สมัครถึง 32 คน และมีการโต้ตอบส าหรับผู้ที่สนใจในหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

ดังนั้น จึงประเมินผล ระดับ 4 
 
AUN 8. 2 Methods and criteria for the selection of students are determined and evalu-
ated 
 กระบวนการในการรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีความเหมาะสม เพราะได้
ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ ทั้งใน
เว็บไซต์คณะ การท าแผ่นพับ ใบปลิว และการท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน รวมทั้งการแชร์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น facebook line ทั้งในกลุ่มศิษย์เก่า และ
นิสิตในชั้นปีสุดท้าย นอกจากนี้ในด้านการประชาสัมพันธ์ได้ใช้ระบบการบริหารจัดการโดยงานรับเข้าศึกษา 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาด้วย  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 

AUN8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic perfor-
mance, and workload  

ในด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนิสิต คณะได้ท าการประกาศแจ้งเตือนการลงทะเบียนเรียนทุก
ต้นภาคการศึกษาท าให้นิสิตในแต่ละชั้นปีสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ตาม
แผนการศึกษาได้ตามท่ีก าหนดทั้งกรณีแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้คณะได้ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิตทุกคน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกพบ
นิสิตในที่ปรึกษาของตนมาพูดคุยกันทั้งในเรื่องด้านการเรียน การใช้ชีวิต การบริหารเวลาในการท างานและการ
เรียนการสอน โดยอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษาได้ในระบบ 
www.reg.up.ac.th เพ่ือทราบข้อมูลประกอบการให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นิสิตในที่ปรึกษาให้สามารถวาง
แผนการเรียนและพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละคน  

นอกจากนี้คณะได้ด าเนินการต่างๆ เพ่ือติดตามนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้มาด าเนินการท า
วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น การจัดกิจกรรมเรื่อง
ความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการให้นิสิตน าเสนองานโดยมี
คณะกรรมการมาให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงให้งานวิจัยมีคุณภาพต่อไป และในปีนี้คณะได้มีการส่ง
หนังสือแจ้งเตือนระยะเวลาการศึกษาและเงื่อนไขที่จะท าให้ส าเร็จการศึกษา ให้แก่นิสิตที่เรียนกระบวนวิชา
ครบถ้วนแล้วแต่ยังไม่ได้ท าเล่มวิทยานิพนธ์หรือยังไม่ได้ท าเล่มการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือกระตุ้นให้นิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ด้วยวิธีการเหล่านี้พบว่ามียอดนิสิตที่ส าเร็จ
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ ปี  
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 

AUN. 8.4 Academic advice, co-curricular activities, studentcompetition, and other stu-
dent support servicesare available to improve learning andemployability 

แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดในการท างานในวันธรรมดาของนิสิตแผน ข ที่ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ มีได้ไม่มาก อย่างไรก็ตามคณะได้พยายามมีระบบและกลไกใน
การด าเนินงานบางส่วนเพ่ือสนับสนุนนิสิต โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เช่น โครงการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือการเตรียมตัวในการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตน หรือ
โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ซึ่งเป็นการส่งเสริม
โอกาสให้นิสิตได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานของตน นอกจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วคณะได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่
เฉพาะส าหรับนิสิตปริญญาโท เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอน หลักเกณฑ์ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN. 8.5 The physical, social and psychologicalenvironment is conducive for education 
andresearch as well as personal well-being  

คณะนิติศาสตร์ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนในอาคารเรียนรวมหลัง
เก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะ รวมถึงอาคารอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีศูนย์บรรสารและ
สื่อการศึกษาไว้ส าหรับการนิสิตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ และคณะนิติศาสตร์มีห้องสมุดกฎหมาย
เพ่ือใช้เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งส าหรับบริการให้นิสิตอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ ค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
หรือค้นคว้าอิสระ โดยจัดให้มีหนังสือกฎหมายที่หลากหลาย ทั้งหนังสือค าบรรยายกฎหมาย ค าพิพากษาศาล
ฎีกา บทความวิจัยทางกฎหมาย บทความวิชาการทางกฎหมาย และเล่มวิทยานิพนธ์ของสถาบันต่าง ๆ ใน
ห้องสมุดยังจัดให้มีโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนั่งเป็นกลุ่มและนั่งเดี่ยว และได้แบ่งสัดส่วนพ้ืนที่ของห้องสมุดให้เป็นห้อง
บัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาโทในการสัมมนากลุ่มย่อย และมีห้องศาลจ าลอง นอกจากนี้คณะ
นิติศาสตร์ยังเปิดให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจฟังการบรรยายของส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพ่ือทบทวนความรู้ทางกฎหมายด้วย จึงเห็นได้ว่าสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้
เป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างสิ่งแวดล้อมเพ่ือกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

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

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

3 4 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
 
8.2 The methods and criteria for the selection of stu-

dents are determined and evaluated (2) 
 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 4 

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

3 4 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

3 4 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียน 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
AUN. 9 Facilities and Infrastructure 
 
AUN9. 1  The teaching and learning facilities and equipment ( lecture halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research. 
 ห้องที่ใช้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและ
ครบครันที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิต เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ไมโคโฟน เป็นต้น ที่
จัดโดยกองบริการการศึกษาและกองอาคารสถานที่ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนคณะ
นิติศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกมีเจ้าหน้าที่ของคณะเป็นผู้ประสานงานกับผู้สอนและ
ผู้เรียน มีระบบการจองห้องเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Online 
ร่วมกับคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนบกพร่องไม่
พร้อมใช้งาน คณาจารย์สามารถแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการแก้ไขต่อไป คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรร
งบประมาณปรับปรุงพ้ืนที่ในส่วนที่คณะรับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนเพ่ิมเติม
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จากส่วนกลาง เช่น ห้องปฏิบัติงานวิจัยและค้นคว้าส าหรับนิสิตปริญญาโท ห้องศาลจ าลองส าหรับการฝึกปฏิบัติ
ทางวิชาชีพทางกฎหมาย การพัฒนาห้องสมุดกฎหมาย ห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรับนิสิตปริญญาโท รวมถึงจัด
เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 9. 2 The library and its resources are adequate and updated to support education 
and research. 
 มหาวิทยาลัยพะเยามีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่
ให้บริการแก่นิสิต ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ให้คูปอง
แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเพื่อน าไปเลือกซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนใน
แต่ละคณะเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าห้องสมุดกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือ
ให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และนิสิตสาขาวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าใช้
บริการได้ ซึ่งห้องสมุดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 คนได้มีหน้าที่ให้บริการต่างๆ ภายใต้งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ คณะได้สั่งซื้อหนังสือ วารสาร ค าพิพากษาฎีกา เอกสารประกอบการบรรยายเนติบัณฑิตเข้า
ห้องสมุดของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ยังมีงานวิทยานิพนธ์ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง งานวิจัยของ
นิสิตปริญญาตรีและของงานวิจัยของอาจารย์ในคณะที่มีเพ่ิมเติมเข้ามาทุกปี ในส่วนระบบสารสนเทศนั้น  มี
ระบบการสืบค้นหนังสือต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ มีการน าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตจ านวน 6 เครื่อง และเครื่องพิมพ์จ านวน 1 เครื่อง มาอ านวยความสะดวกแก่นิสิต และคณาจารย์ 
นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์มีการน าระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือลด
ปัญหาด้านงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือรวมทั้งท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก (MOU) เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะ
ให้ความอนุเคราะห์เอกสารและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัยด้านกฎหมาย เพ่ือเป็นการ
พัฒนาเรียนการสอนและเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 9. 3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support edu-
cation and research. 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  มีการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงพ้ืนที่
ในส่วนที่คณะฯรับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง เช่น การ
พัฒนาห้องสมุดกฎหมาย ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องปฏิบัติงานวิจัยและค้นคว้าส าหรับนิสิต
ปริญญาโท เป็นต้น รวมถึงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการแก่นิสิตในหลักสูตรด้วย โดย
ในห้องสมุดคณะนิติศาสตร์จะมีห้องส าหรับการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจ านวน 2 ห้องไว้ให้นิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาไว้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท าวิจัยโดยเฉพาะ และได้มีการรวบรวมงานวิจัยทางกฎหมาย 
บทความวิชาการ ค าพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในประเทศไทย มาไว้ในห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์ด้วย 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 



106 
 

AUN 9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research. 
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสั่งซื้อกล้องเว็บแคมให้แก่อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ซึ่ง
เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้คล้ายคลึงกับการเรียนในห้องเรียนปกติ ท าให้การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย
ใช้ระบบกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการ
ให้การบริการ รวมทั้งมีห้องเรียน  i-classroom และให้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท า E-Learning เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และคณะนิติศาสตร์ได้
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไว้ให้แต่ละห้องพักอาจารย์และยังมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางในละ
ห้องที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ส าหรับใช้พิมพ์งานที่มีจ านวนมาก นอกจากนี้เพ่ือให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพคณะฯได้จัดสรรงบประมาณสั่งซื้อพ้อยเตอร์เพ่ือให้คณาจารย์เบิกน าไปใช้ในการอ านวย
ความสะดวกด้านการเรียนการสอนของตน ในส่วนของการบ ารุงรักษา คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าด้าน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมาให้บริการ และยังสามารถติดต่อประสาน
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ได้อีกทางหนึ่งด้วย  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 9.5  The standards for environment, health and safety; and access for people with 
special needs are defined and implemented. 
 คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาปฏิบัติตามแผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
สุขอนามัยมาตรฐาน และความปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดบริเวณ
อาคาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เครื่องป้องกันอัคคีภัย เจ้าหน้าที่บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้ากรณีที่มี
การช ารุดเสียหาย เพ่ือให้บริการนิสิตและบุคลากรโดยมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือดูแลด้าน
สุขอนามัยและดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นคณะนิติศาสตร์ยัง
ได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณท่ีคณะดูแล เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่ได้ก าหนด 
อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร เพ่ือ
เป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่จ าเป็นแก่บุคลากรและนิสิตทุกคนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 
adequate and updated to support education and re-
search (1) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3 4 

9.2 The library and its resources are adequate and up-
dated to support education and research (3,4) 

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research (1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
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) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
 พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

3 3 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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AUN. 10 Quality Enhancement 
 
AUN 10. 1  Stakeholders’  needs and feedback serve as inputto curriculum design and 
development [1] 
 การออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและ
ส าคัญจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรน าความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
อาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร นิสิตปริญญาตรีของคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลการส ารวจความสนใจของผู้เรียนก่อน
ท าหลักสูตร หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป นโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศ เหล่านี้ถูก
น าไปออกแบบหลักสูตรและพัฒนาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อก าหนดหลักสูตร โครงการสร้าง เนื้อหา 
กลยุทธ์การสอน การวัดประเมินผลและอ่ืนๆ มีการเน้นชั่วโมงปฏิบัติที่เหมาะกับการศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งมี
หน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) มีหมวดวิชาเอกเลือก 4 กลุ่มเพ่ือรองรับความสนใจผู้เรียน เช่น กลุ่มวิชากฎหมาย
มหาชน กลุ่มวิชากฎหมายกระบวนการยุติธรรม กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ 
ทั้งนี้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้ถูกพัฒนาให้มีความทันสมัย รวมถึงมีการปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย ท าให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้
พิพากษาและอัยการผู้ช่วยตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย
การสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้
พิพากษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอัยการผู้ช่วย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (กอ.)  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 10.2 The curriculum design and development process is established and sub-
jected to evaluation and enhancement [2] 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงตาม
กรอบระยะเวลาซึ่งได้ก าหนดไว้ในการด าเนินงานหลักสูตรของสถาบันและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 15 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งหลักสูตร
นี้เริ่มเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ซึ่งได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรนี้เน้นการศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนองการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  ของประเทศอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของหลักนิตธิรรม โดยต้องการให้นิสิตที่จบ
ในหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียนได้ รวมถึงการมีใจที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และนิติจิติอาสา 
นอกจากนี้รายวิชาต่าง ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรปรับปรุงยังก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัคร
สอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วยตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม ว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
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และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (กอ.)  

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 

มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง โดยการเรียน
ในแต่ละวิชาผู้สอนจะแจ้งถึงรายละเอียดการเรียนการสอน เนื้อหาหัวข้อ วิธีการกิจกรรมที่ใช้ในการสอน และ
แจ้งการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน ระยะเวลาในการวัดและประเมินผล ตามแบบของมคอ. 3 ทั้งนี้
รายวิชาต่างๆ มีรูปแบบการสอนและการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายและท าเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดทั้งหลักสูตร 
เช่น การสอบเก็บคะแนน การให้ท ารายงาน  การถามตอบแสดงความคิดเห็นระหว่างกันในชั้นเรียน การเขียน
บทความ การสอบปลายภาค การน าเสนองาน การค้นคว้าความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงพ้ืนที่ชุมชน
เพ่ือรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องประเด็นกฎหมาย เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการสอนและการวัดและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการ
ดังกล่าวจะท าให้ผู้เรียนในหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ นอกจากนี้ยังใช้วิธีการประเมินผลการเรียน
การสอนในแต่ละภาคการศึกษาผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระบบ www.reg.up.ac.th  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 10.4 Research output is used to enhance teaching andlearning  

 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และหรือส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกในประเทศ ต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานวิจัยเป็นจ านวนมาก นอกจากจะ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผู้สอนแต่ละคนได้น าประสบการณ์การท าวิจัยมาใช้ในการ
ส่งเสริมการการเรียนการสอน เป็นตัวอย่างที่ส าคัญในการต่อยอดเพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า ด้วย
ตนเองได้ เช่น น างานวิจัยเรื่อง “Parallel importation of patented products in Thailand: the need 
for the new patent exhaustion regime in the light of the ASEAN Economic Community 
(AEC)”และเรื่อง “The protection of performer’s rights under the copyright law in Thailand: The 
proposed reform in the light of the prospective Free Trade Agreements with the United States 
and European Union” มาใช้เพ่ิมมุมมองการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง , 
งานวิจัยเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามกฎหมายไทยและฝรั่งเศส และวิจัยเรื่อง“บทบาทของ
กฎหมายเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” เพ่ือใช้เปิดมุมมองที่น่าสนใจในการเรียนการสอน
รายวิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูง  งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ  ผลงาน
วิชาการเรื่อง “นิติสตรีศาสตร์: มุมมองเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย” มาใช้ในประเด็นการ
วิเคราะห์ในรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  เป็นต้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

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


110 
 

AUN 10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement 
 คณะนิติศาสตร์ มีทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ห้องศาลจ าลอง ห้อง
บัณฑิตศึกษา ห้องสมุดกฎหมายที่ให้บริการในการยืมหนังสือได้ โต๊ะเก้าอ้ีที่รองรับการมาใช้บริการทั้งแบบนั่ง
เป็นกลุ่ม หรือส่วนตัว คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้บริการ นอกจากนี้ยังมีห้องฟัง
บรรยายเนติบัณฑิตยสภาส าหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา มีห้องศูนย์ช่วยเหลือและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย มีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
กล่าวคือ ได้ขยายพ้ืนที่การอ่านหนังสือในห้องสมุดให้กว้างขวางขึ้น และเพ่ิมคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการท างาน
ของคณาจารย์และบุคลากร ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นิสิตคณะ
นิติศาสตร์ได้น าผลจากการประเมินของผู้เรียนในระบบ reg.up.ac.th และจากการได้รับแจ้งจากผู้สอน รวมถึง
ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพของบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
จะเห็นได้จากการน าหนังสือ หรืองานวิจัยที่ใช้ส าหรับผู้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มาเพ่ิมใน
ห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์ทุกๆปี และการมีห้องบัณฑิตศึกษาเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนปริญญาโทโดยเฉพาะ 

 ได้จัดท าคู่มือและระบบการอ้างอิงในงานวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองใหม่ให้
สอดคล้องกับระบบ I-thesis  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms aresystematic and subjected 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลา มีการน าข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน องค์กรวิชาชีพ หน่วยงาน
เอกชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ที่เป็นประโยชน์ มาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวั งของหลักสูตร ปรัชญา ปรับ
กระบวนวิชาและค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุดทั้งใน
เวลาปัจจุบันและในอนาคตอย่างมากที่สุด มีผลให้ในปัจจุบันผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและ
อัยการผู้ช่วย (สนามเล็ก)ได้ โดยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่าน
ความเห็นขอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) นับว่าเป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบล่าสุดในปี พ.ศ.2562 และเป็นล าดับที่ 8 จาก
ทั้งหมดทั่วประเทศ นอกจากนี้บางรายวิชาในหลักสูตร ได้น าผลการประเมินการสอนของนิสิตมาปรับปรุง
แผนการสอนในเทอมถัดไป เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

2 3 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhance-
ment (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพฒันาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3 3 

10.3 The teaching and learning processes and student as-
sessment are continuously reviewed and evaluated to 
ensure their relevance and alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

2 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบรกิารและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

2 4 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are  sys-
tematic and subjected to evaluation and  enhance-
ment (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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AUN. 11 Output 
 
AUN 11. 1  The pass rates and dropout rates are established, monitored and bench-
marked for improvement 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562 มีนิสิตที่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ไว้ได้ส่วนหนึ่ง คณะได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วและที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษา เนื่องจากในระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาสูงสุดที่ 5 ปีการศึกษา คณะได้เก็บข้อมูลนิสิตแต่
ละคนว่าผ่านเกณฑ์และเงื่อนไขเพ่ือที่จะส าเร็จการศึกษาในระดับใดแล้ว และยังคงเหลือระยะเวลาการศึกษา
อีกเท่าใด หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก็จะมีการประชุมหารือกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหาแนวทาง
ในการผลักดันนิสิตให้ส าเร็จการศึกษาได้ นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยสอบถามนิสิตและได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ค้นหาสาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษาซึ่งปรากฏว่ามีหลายปัจจัย เช่น เรื่องการ
จัดสรรเวลาไม่ลงตัว การไม่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ตนสนใจ การย้ายไปท างานต่าง
ถิ่น ปัญหางบประมาณการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ซึ่งคณะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงการ
ส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนิสิตในหลักสูตร โดยได้ก าหนดแนวทางและแนวปฏิบัติในการก ากับ
ติดตามเพ่ือให้นิสิตยื่นหัวข้อและเข้าสู่กระบวนการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านการ
กิจกรรมการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้ยังได้ส่งหนังสือเพ่ือแจ้งเตือนเกี่ยวกับระยะเวลา
การศึกษาและเง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตแต่ละรายด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
 
AUN 11.2  The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีระบบรวบรวมและวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับจ านวนนิสิตในหลักสูตรที่เป็น
ปัจจุบันเพ่ือให้ทราบถึงผลการส าเร็จการศึกษาและจ านวนนิสิตที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในแต่ละชั้นปี จาก
ข้อมูลสถิติพบว่ามีนิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 1 คน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะส าเร็จการศึกษาเกินก าหนด
ระยะเวลา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้น าประเด็นดังกล่าวมาประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
จากการส ารวจโดยเจ้าหน้าที่ภายในคณะพบว่าที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลา ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะนิสิตยังไม่ยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหลังจากที่เรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
เรียบร้อยแล้ว คณะได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการส่งหนังสือแจ้งเตือนถึงกรอบระยะเวลาการศึกษาและเงื่อนไข
ของการส าเร็จการศึกษาให้นิสิตได้ทราบด้วย จากการส่งหนังสือแจ้งเตือนพบว่ามีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาเพ่ิม
มากขึ้นอีก 1 เท่า 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

AUN11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement  

ช่วงรับปริญญาคณะจะมีการเก็บรวบรวมภาวการณ์มีงานท า พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาที่เรียนหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตส่วนใหญ่มีงานประจ าที่ท าอยู่แล้ว และจากการสอบถามผู้ที่ส าเร็จการศึกษา บัณฑิต
สามารถน าความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาการท างาน การสอบ อันน าไปสู่ความก้าวหน้าใน
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ต าแหน่งที่ท าอยู่เพ่ิมมากขึ้น เช่น เป็นปลัดอ าเภอ เป็นอัยการ เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นนิติกร เป็น
ต ารวจ เป็นต้น  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN11.4  The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement  

ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทปรากฏในรูปแบบการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองโดยเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษานั้น นิสิตจะต้องน าผลงานของตนไปตีพิมพ์เผยแพร่ ส าหรับหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตนั้น นิสิตได้น าผลงานวิทยานิพนธ์และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไปเผยแพร่ใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ เช่น พะเยาวิจัย เป็นต้น และผลงานของนิสิตบางคน ได้ถูกคัดเลือกให้น าเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดโดยมหาวิทยาลัยอ่ืน นอกจากนี้บทความวิทยานิพนธ์บางเรื่องของนิสิตใน
หลักสูตรก็ได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย เจ้าหน้าที่คณะได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่ผลงานของนิสิตในระดับปริญญาโท และส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรทราบ เพ่ือหารือถึงแนวทางในการพัฒนางานของนิสิตในรุ่นต่อไปให้มีคุณภาพและ
เผยแพร่ในระดับที่กว้างขวางข้ึน 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 
AUN 11.5  The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 
benchmarked for improvement 

ระบบการรับข้อมูลป้อนกลับที่ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมให้แก่คณะ ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต นอกจากนี้คณะได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน เช่น ผู้สอน นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 อีกด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
11.1 The pass rates and dropout rates are established,  
      monitored and benchmarked for improvement (1) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3 4 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 3 

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

2 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2561 2562 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การ

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 4 
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชดัเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4 

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นัน้ๆ และผลการเรียนรูท้ั่วไป 

4 

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

4 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 4 
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทนัสมัย 4 
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทนัสมัย 4 
  2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดรายวิชาได ้

4 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and  Con-
tent) 

4 

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านงึถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่าง
ชัดเจน 

4 

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม 
บูรณาการและทันสมัย 

4 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 4 
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชดัเจน และสื่อสารสู่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 4 
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

4 

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 4 
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4 

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วธิีการ ข้อบังคบั สัดส่วนการ
ประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมคีวามชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

4 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

4 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทนัเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 4 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 3 
 6.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ (เชน่ แผนความก้าวหนา้ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลงั การ
เลิกจ้าง และการเกษียณอายงุาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ดา้นการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

3 

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนตอ่ผู้เรียน และภาระงานของผูส้อน และก ากบัติดตาม
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3 

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพ
ทางวชิาการ ส าหรับต าแหนง่งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3 

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3 
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรม
อบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

3 

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเก่ียวกับประเภท และ
ปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจยัของบุคลากรสายวิชาการ 

3 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 4 
 7.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนนุ หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

4 

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหนา้ทางสายงานของบุคลากรสายสนบัสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 

4 

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 4 
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนนุ และจดักิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

4 

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

4 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 4 
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั 

4 

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการ
และเกณฑ์ 

4 

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวชิาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

4 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

4 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 3 
  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนบัสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ 
ฯลฯ) 

4 

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมยัเพื่อสนบัสนนุการเรียนการ
สอน และการวิจัย 

3 

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพือ่สนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย 

3 

 9.4 มีสิ่งสนับสนนุด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมยัเพื่อสนับสนนุการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3 

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และ
สามารถเข้าถึงไดส้ าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3 

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 3 
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความตอ้งการ และข้อมูล
ป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

3 

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสตูร ประเมินหลกัสูตรและปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตร 

3 

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมนิผลผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเก่ียวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

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

4 

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจยัน าเข้า และผลการ
ป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

3 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3 
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

4 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพ 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณ
งานวิจยัของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

ระดับในภาพรวม  4 
 
 
 

รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 

ส าหรับปีการศึกษา 2561 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1.มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่พัฒนานิสิตได้อย่าง
หลากหลาย ครอบคลุมและชัดเจน 

1.พัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปและมี
ความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ 
2.ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถต่อยอดการประกอบ
วิชาชีพทางกฎหมายได้ เช่น อัยการ  
ผู้พิพากษา และการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 
3.หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์วิเคราะห์ 
4.หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับการ
เป็นประชาคมอาเซียน 
 

1.เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
และข้อก าหนดรายวิชาให้มากขึ้น 
2.เพิ่มรายวิชาใหม่ให้ทันสมัยกับปัญหาปัจจุบัน 
 

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีจ านวนวิชาเอกเลือกท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความสนใจผู้เรียน 

1.พัฒนารายวิชาของหลักสูตรให้เป็นที่สนใจของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 
 2.เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรน าไปต่อยอดในการ

สอบต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย 
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ส าหรับปีการศึกษา 2561 
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1.ผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนที่มคีวามหลากหลาย โดย
เน้น Active Learning 

1.พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น 

AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
เน้นการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เรียนให้มีทักษะทางกฎหมาย 

1.จัดโครงการถอดบทเรียน เพ่ือประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในทุกๆปีการศึกษา 

AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ครบถ้วน 

1.พัฒนาคณาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
เพ่ือรองรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 

2.มีจ านวนผู้สอนที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน
มากและมีความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลาย 

2.สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับ 
รองศาสตราจารย์ เพ่ือรองรับการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

3.มีจ านวนผู้สอนที่มีจ านวนมากพอในการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ พร้อมให้
ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

1.ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนงานวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร 
2.พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพที่
เพ่ิมข้ึน สนับสนุนการอบรม  
3.พัฒนาระบบการท างานแทนกันได้และใช้ระบบ
แบ่งปันข้อมูลที่ท างานเชื่อมโยงร่วมกันได้ 

AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีโครงการในแผนปฏิบัติการในการพัฒนาผู้เรียน 
 
 

1.กระตุ้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมมากข้ึน 
2.เพ่ิมวิธีการติดตามผู้เรียนให้มีความต่อเนื่องและ
หลากหลาย 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 
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ส าหรับปีการศึกษา 2561 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.มีห้องสมุดกฎหมายส าหรับการค้นคว้า และห้อง
บัณฑิตศึกษาภายในห้องสมุดกฎหมาย 

1.มีห้องบัณฑิตศึกษาที่มีอุปกรณ์พร้อมต่อการเรียนรู้
ของนิสิตมากข้ึน 

2.มีห้องประชุม ห้องปฏิบัติการและค้นคว้า รวมถึง
ศาลจ าลองส าหรับแลกเปลี่ยนและพูดคุยระหว่าง
ผู้สอนและนิสิต  
 
 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 
1.มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.ควรพัฒนาและหามาตรการที่ท าให้นิสิตส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดมากขึ้น 

2.มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 2.ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นระยะ ๆ  
3.มีงานวิจัยที่หลากหลายสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาพ้ืนที่ต่อไปได้ 

3.ประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนเพื่อ
น ามาพัฒนาการด าเนินงานหลักสูตร 

AUN. 11 ผลผลิต 
จุดเด่น จุดที่สามารถพัฒนาได้ 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาต่อยอดความรู้ไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน และการเลื่อนต าแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น 

1.หามาตรการให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นและลด
อัตราการพ้นสภาพนิสิต 

2.ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในผลผลิตของหลักสูตร 2.ท าระบบให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามแผนการ
ศึกษา 
3.พัฒนาวิธีการติดตามผู้เรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 
1. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักปรับปรุง พ.ศ. 2562 
3. คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
4. เว็บคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/ 
5. เพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School/ 
6. เพจนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/LLMUP/ 
6. โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562 
7. เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
8. มคอ.3 รายวิชาต่างๆ 
  
  
  

https://www.facebook.com/UP.Law.School/

