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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ 
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ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA ของ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกอบด้วย 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สาระส าคัญของรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 
1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
ตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่
แสดงผลการด าเนินงานที่ค านึงถึงคุณภาพในการจัดการศึกษาที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความเชื่อมั่น และความม่ันใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยา  
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิด

สอนในระดับปริญญาโท มีนิสิต  25 คน ทั้งนี้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 คน ซึ่งในจ านวน 6 คนนี้มีต าแหน่งทาง
วิชาการรองศาสตราจารย์และมีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์และมีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 3 
คน และมีวุฒิปริญญาเอกจ านวน 2 คน  นอกจากนี้มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผู้สอนที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรวมจ านวน 11 คน และมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจ านวน 6 คน 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program) ชื่อปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี รับนิสิตแผน ก แบบ ก(2) และนิสิตแผน ข ทั้งนี้มีจ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอด
หลักสูตร 40(3) ได้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี แล้ว และหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 ได้ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
นิติศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 รวมทั้ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 หลักสูตรนี้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมถึงผู้สอนในหลักสูตร โดยการด าเนินงานหลักสูตรอัน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications framework for Higher 
Education: TQF) ทั้งนี้มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้เหมาะสมครบถ้วน ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่
เปลี่ยนแปลงซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ “การเรียนรู้กฎหมายเพ่ือพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกัน
ตามหลักนิติธรรม”โดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อ 
  1.เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี  และทางปฏิบัติ รวมทั้ง
กระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปใช้เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศชาติ 
  3.เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 
  4. เพ่ือให้สามารถน าเอาหลักการที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย 
เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นิติกร นักวิชาการ ฯลฯ ให้ประสบความส าเร็จได้ 
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  5. เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านกฎหมายได้พัฒนา
ศักยภาพทางด้านกฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 
  

ดังนั้นการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงเป็นการผลิตมหาบัณฑิตด้านกฎหมายเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม และสอดคล้องต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ 

 
ผลกำรประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งช้ี พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 เมื่อพิจารณาเป็น
รายองค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน  เป็นไปตำมเกณฑ์  
องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ 3 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)  ระดับ 3 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร(Programme Structure and Content) ระดับ 3 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)  ระดับ 3 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ 3 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  ระดับ 3 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  ระดับ 3 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)  ระดับ 3 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ 3 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)  ระดับ 3 
AUN. 11 ผลผลิต (Output)  ระดับ 3 
 
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ  
 จุดเด่น  

1. มีรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ 
2. มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ครบถ้วน 
3. มีจ านวนวิชาเอกเลือกท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความสนใจผู้เรียน 
4. มีจ านวนผู้สอนที่มีต าแหน่งทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนำ   
1. ควรพัฒนาและหามาตรการที่ให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
2. ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการสนับสนุนงานวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหำวิทยำลัยพะเยำ 
1. ปรัชญำ (Philosophy) 

 “ด ารงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม”หรือ “A Life of 

Wisdom Is the Most Wondrous of All” 

2. ปณิธำน (Determination) 

“ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน”หรือ “Wisdom for Community Empowerment” 
3. วิสัยทัศน์ (Vision) 

  มหาวิทยาลั ยพะเยา  มุ่ ง เน้นการ พัฒนาไปสู่ การ เป็นมหาวิทยาลั ยสมบู รณ์แบบ
(Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการ
พัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก 

4. พันธกิจ (Mission) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนในเขต

ภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปางล าพูน เชียงราย แม่ฮ่องสอน และภูมิภาคอ่ืนด้วย 

โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ

การศึกษามีงานท าทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และกลุ่มสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

4.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มี

ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนา

ศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาใน

อนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้อง

ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชา

ต่าง ๆ ด้วย 
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4.2 ด้านการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบ

ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุนแรงงาน 

หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟ้ืนฟูและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิง

อุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการวิจัย

เพ่ือการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัย

พ้ืนฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง

ในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่าย

กับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น 

4.3 ด้านการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและ

วัสดุเหลือใช้เพื่อท างานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพ่ือช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคม

โดยทั่วไป 

4.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก

ทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา

อย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปสู่การสงวนและรักษาความ

แตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี 

โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลองค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมาย

ส าคัญที่จะต้องด าเนินการ 

4.5 ด้านการบริหาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานใน 

ระดับสากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม(Community Engagement University) และให้
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
บัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น าไปสู่ความมั่นคง



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561       หนา้ | 5 

 
 

และความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นส าคัญ 
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ส่วนที่ 1 
โครงร่ำงหลักสูตร 

(Program Profile)  
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่ำงหลักสูตร (Program Profile) 

 
1.ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

ปรัชญำของหลักสูตร คือ การเรียนรู้กฎหมายเพ่ือพัฒนาสังคมบนพ้ืนฐานของการด ารงอยู่รว่มกันตามหลักนิติ
ธรรม 

ควำมส ำคัญของหลักสูตร 
การศึกษาวิชากฎหมายมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ

ทางด้านกฎหมายซึ่งในปัจจุบันหลายสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความสามารถที่จะให้การศึกษาใน
สาขาวิชานิติศาสตร์ในระดับสูงได้ข้อเท็จจริงที่ยังปรากฎอยู่ในปัจจุบันคือกรุงเทพมหานครยังเป็นศูนย์รวม
ทางการศึกษาถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการกระจายสถาบันการศึกษาสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาแก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ในภูมิภาคท่ีอยู่ห่างจากเมืองหลวงแต่ก็ยังถือว่าไม่เป็นที่เพียงพอต่อการ
ผลิตบุคลากรออกมารับใช้สังคมไทยได้ทุกภูมิภาค 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชานิติศาสตร์มาแล้วเป็นเวลา
กว่า 10 ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ มีความพร้อม
และมีศักยภาพเพียงพอในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต โดยจะจัดให้มีผู้สอนจากทั้งอาจารย์ประจ า
คณะนิติศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพราะความส าคัญของสาขาวิชานิติศาสตร์ไม่
เพียงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการทางด้านตลาดแรงงานเท่านั้น เนื่องจากวิชานิติศาสตร์นี้มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งยังเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมทางอ านาจตุลาการ 
บริหาร และนิติบัญญัติ อีกด้วย ทั้งนี้เพราะการที่ประเทศจะสามารถด าเนินธุรกิจการค้ากับนานาอารยประเทศ 
และการพัฒนาทางด้านอ่ืน ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับกิจการภายในและกิจการระหว่างประเทศต่างก็ล้วนแล้วแต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้กฎหมายเป็นสื่อกลางในการด าเนินการตามรูปแบบ พิธีการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวม
ตลอดถึงเป็นเครื่องมือในการระงับข้อพิพาทต่าง ๆ ด้วย กฎหมายจึงมีความส าคัญยิ่งต่อการสร้างนิติสัมพันธ์ใน
ทุกระดับ 

ดังนั้นการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการสังคม สอดคล้อง
ต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนบนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติที่มหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะน าความรู้และน าหลักวิชามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป 

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

ครอบคลมุเนื้อหา มีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี ้
   1.เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี  และทาง 

ปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
2.เพ่ือส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปใช้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถน าไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ 

    3.เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเก่ียวกับปัญหากฎหมายที่เกิดข้ึนในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 

 4.เพื่อให้สามารถน าเอาหลักการที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้าน

กฎหมาย เช่น ผู้พิพากษาพนักงานอัยการทนายความนิติกรนักวิชาการฯลฯ ให้ประสบ 

ความส าเร็จได ้

  5. เพ่ือขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านกฎหมายได้
พัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 

2.ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหลักสูตร (ELO) 
ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในระดับหลักสูตร 

1. คุณธรรม จริยธรรม (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร และสังคม 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

2. ความรู้ (1) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี และทาง
ปฏิบัติ 
(2)มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการ
ทางด้านกฎหมาย รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
(3) มีความรู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านกฎหมายกับศาสตร์อ่ืน  ๆที่
เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
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ผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังในระดับหลักสูตร 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ หาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
เหมาะสมตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ  

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนได้
เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าหรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ น า
สถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

6. สุนทรียศิลป์ (1) มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม  
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561       หนา้ | 10 

 
 

โครงสร้ำงหลักสูตร (แบบกระชับ) 
หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Master of Laws Program 

2. ช่ือปริญญำและสำขำวิชำ  

 ชื่อเต็ม (ไทย)  :     นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่อย่อ (ไทย)  :     น.ม. 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :     Master of Laws 

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     LL.M. 

3. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

  4.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี 
  4.2 ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  4.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ 
  4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  ไม่มี   
  4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
5. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 
5.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554  
5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554  
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 5.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  
     ครั้งที่ 72(6/2557) และครั้งที่ 73(7/2557) วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 
ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

   
6. อำชีพที่สำมำรถปฏิบัติได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

           6.1อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของ 

อาชีพนั้น ๆ 

  6.1.1 ผู้พิพากษา 

  6.1.2 พนักงานอัยการ 

  6.1.3 ทนายความ 

  6.1.4 นิติกร 
  6.1.5 นักวิชาการ 

  6.1.6 นักปกครอง 
  6.1.7 พนักงานสืบสวนสอบสวน 
  6.1.8 ธุรกิจส่วนตัว 
  6.1.9 อาชีพอิสระ 
 7. ปรัชญำของหลักสูตร  

 การเรียนรู้กฎหมายเพ่ือพัฒนาสังคม บนพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักนิติธรรม 
  8.โครงสร้ำงหลักสูตร 
รำยกำร เกณฑ์มำตรฐำนของ 

สกอ. 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2557 
แผน ก 

(2) 
แผน ข แผน ก 

(2) 
แผน ข 

1.งำนรำยวิชำ (Course Work) ไม่น้อยกว่ำ 24 33 28 34 
1.1 หมวดวิชำเฉพำะ   16 16 
1.2 หมวดวิชำเอกเลือก   12 18 
2.วิทยำนิพนธ์ 12  12  
3.กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง  3   
4.รำยวิชำบังคับไม่นับหน่วยกิต   (3) (3) 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่ำ 36 36 40(3) 40(3) 
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9.แผนกำรศึกษำหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต  
9.1 แผน ก แบบ ก(2) 

ชั้นปีที่  1  

      ภำคกำรศึกษำต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
 Intensive English for Graduate Studies  
100701 วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Research of Legal Science  
100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Civil and Commercial Law  
100706 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย  1(1-0-2) 
 English for Legal Research  
 รวม 7(3) หน่วยกิต 

 

ภำคกำรศึกษำปลำย 

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Criminology  
100704 นิติปรัชญาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Legal Philosophy  
100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced International Law  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่  2 
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ภำคกำรศึกษำต้น 

100751 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 Thesis  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  

 รวม 12 หน่วยกิต 
ภำคกำรศึกษำปลำย 

100751 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม 9 หน่วยกิต 

 
10.2  แผนกำรศึกษำหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต แผน ข  

ชั้นปีที่  1  
ภำคกำรศึกษำต้น 

146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 
 Intensive English for Graduate Studies  
100701 วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Research of Legal Science  
100703 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Civil and Commercial Law  
100706 ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย  1(1-0-2) 
 English for Legal Research  
 รวม 7(3) หน่วยกิต 
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ภำคกำรศึกษำปลำย 

100702 กฎหมายอาญาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Criminology  
100704 นิติปรัชญาขั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Legal Philosophy  
100705 กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced International Law  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  2  

ภำคกำรศึกษำต้น 
100761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 
 Independent Study  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก 3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 10 หน่วยกิต 

    ภำคกำรศึกษำปลำย 
100761 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 
 Independent Study  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
1007xx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
 Major Elective  
 รวม 9 หน่วยกิต 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561       หนา้ | 15 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) 

ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน ……………………………. 
เกณฑ์กำรประเมิน  เกณฑ์ปี 2548  เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส ำหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชำกำร    ปฏิบัติกำรหรือวิชำชีพ 
กำรก ำกับให้เป็นไปตำมมำตรฐำน  
เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
1.จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 6 คน 
ประกอบไปด้วย  
1. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
5. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
6.ดร.ธิติ ไวกวี 
ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ครบระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรและมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีหน้าที่ ในการ
รับผิดชอบการสอนในรายวิชาต่างๆด้วย 

  

2. คุณสมบั ติ ขอ งอ าจ ารย์ ป ร ะจ า
หลักสูตร มีคุณสมบัติ เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง  6  ค น              
ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

5. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
6.ดร.ธิติ ไวกวี 
เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ส ม บั ติ ส า ม า ร ถ เ ป็ น อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
หรืออาจารย์ผู้สอนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 
 

3.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวนอย่าง
น้อย 3 คน 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้ 
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
2. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
ขึ้นไป 
ประกอบไปด้วย  
1. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คนเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกทุกคน 
 

  

4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  
1.  ต้ อ ง เป็ นอาจารย์ ประจ า  หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  

หลั กสู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต  ก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญา
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

โทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สอน และ 
3. อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในการท า
วิจั ยที่ ไม่ ใช่ส่ วนหนึ่ งของการศึกษาเ พ่ือรับ
ปริญญา 
ทั้ ง นี้ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน ห ลั ก สู ต รนิ ติ ศ า สต ร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอน
ของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของ 
สกอ. ทุกประการ โดยผู้สอนในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต มีคุณวุฒิทั้งในระดับปริญญา
เอก หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  หรื อผู้ ช่ วยศาสตราจารย์มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีประสบการณ์
ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาทุกท่าน ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ   
5. ดร.ธิติ ไวกวี 
6. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 
7. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล  
8. ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา 
9. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล 
10. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ 
11. ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ  
1 .  เป็นอาจารย์ประจ าที่ มี คุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
และ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดคุณสมบัติของของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ดังนี้ 
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ  
2. ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
ซึ่ งปัจจุบันมีคณาจารย์ที่ ได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ซึ่ งมี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ 
2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
4. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
5. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
6.ดร.ธิติ ไวกวี 

  

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หลั กสู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต  ก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้ 
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 
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7 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์ 
1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 
2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

หลั กสู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบัณฑิ ต  ก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ดังนี้ 
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
2. ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  

8 .การตี พิม พ์ เผยแพร่ ผลงานของ
ผู้ส า เร็จการศึกษา (เฉพาะแผน ก 
เท่านั้น) ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับ
เ ต็ ม ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร 
( proceedings) ห รื อ ว า ร ส า ร ห รื อ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีการก าหนดให้
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
แผน ก เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ยังมีการก าหนดเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้
อย่างชัดเจน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่องการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และ (แก้ไข) 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่
นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
นอกจากนี้ทางคณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการ
ภายในคณะที่สนับสนุนการตี พิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาแก่นิสิตแผน ก และ
แผน ข คือ  
1. โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน
ของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
2. โครงการปรับพ้ืนฐานเตรียมพร้อมและแนะน า
แก่นิสิตหลักสูตนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
ผลส าเร็จของการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
นิสิตในระดับปริญญาโท แผน ก ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิตปัจจุบันมีนิสิตปริญญาโท 
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แผน ก ที่ส าเร็จการศึกษาที่ได้เผยแพร่ผลงาน
จ านวน 3 คน คือ 
ว่าที่ร้อยตรีจักรี แป้นจันทร์ 
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมาย
ในการรับรองแรงงานข้ามชาติ เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว) 
ลักษณะการเผยแพร่: รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 
เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562  
นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร 
ชื่อเรื่อง: สิทธิในการด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมเชิง
นิเวศท่ีดี 
ลักษณะการเผยแพร่: รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติว่ าด้วยกฎหมาย 
นโยบาย และการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งส านักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 
26-27 สิงหาคม 2560 
นายชินพงศ์ มณีรัตน์ 
ชื่อเรื่อง: กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : 
กรณีศึกษาเครื่องหมายการค้า 
ลักษณะการเผยแพร่ :วารสารสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 

9.ภ า ร ะ ง า น อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  
วิทยำนิพนธ์  อาจารย์  1 คน  ต่ อ 
นักศึกษา 5 คน  
กำรค้นคว้ำอิสระ อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
1. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญาโทได้
ไม่เกิน 5 คน 
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2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่
ท าวิทยานิพนธ์  1 คนเทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 

2. อาจารย์บัณฑิตศึกษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตปริญญา
โทได้ไม่เกิน 15 คน 
3. การคิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 
คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน 
และให้นับรวมนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 
4. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ ต้อง
เป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า  รอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
รายละ เ อียดภาระงานอาจารย์ ที่ ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มี ผ ล ง านวิ จั ย อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง แ ล ะ
สม่ าเสมอ มีอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
น้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2557-2561 พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระทุกท่าน มีผลงานวิจัย
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ และมีผลงานทางวิชาการอ่ืน เช่น 
บทความวิชาการและบทความวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
 

  

11.การปรับปรุ งหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2557 ได้ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรนิติศาสตร
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ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  
 
 
 
 

มหาบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะนิติศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม ครั้ งที่  
1/2562 วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562    รวมทั้ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยพะเยา
อนุมัติหลักสูตรแล้ว ซึ่งเริ่มเปิดสอน ในภาค
การศึกษาที่ 1/2562  

 

12.การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานเ พ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ TQF 
ข้อ 1-5 ต้องด าเนินการทุกตัว) 
 
     12.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้ อยละ 80 มีส่ วนร่ วมในการ
ประชุมเ พ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 
     12.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ  ห รื อ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2557 ได้ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยตัวบ่งชี้ TQF 
ข้อ 1-5 นั้นได้ด าเนินการทุกตัว 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ร้อยละกว่า 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 
 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2557 มีรายละเอียดของหลักสูตรเป็นไป
ตามแบบ มคอ.2 สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่  3  ร ะบบการจั ดการศึ กษา  กา ร
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  12.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
      
 
 
 
 
 
 
       
 
      12.4 จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
     12.5 จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

ด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 
4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ ในการ
ประเมินผลนิสิต หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และ
หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุ งกา ร
ด าเนินการของหลักสูตร 
 
ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2557 มีรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ตาม
แบบ มคอ.3 และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน
จัดท ามคอ.3 ที่มีรายละเอียดของรายวิชา อัน
ประกอบด้วย 7 หมวด คือหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 
3ลักษณะและการด าเนินการ หมวดที่ 4 การ
พัฒนาผลการ เรี ยนรู้ ของนิสิ ต  หมวดที่  5 
แผนการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 6 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน และหมวด
ที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ
ของรายวิชา ซึ่ง มคอ.3 ได้จัดท าก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา  
 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนนจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา  
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
 
     12.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 
     12.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว   
      
     12.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
 
      
 
     12.9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 
     12.10 จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
 
รายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาของ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้ด าเนินการให้มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 โดย
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 
 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้น าผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
ผ่านมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้   
 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนั้นซึ่งในปัจจุบันมี
จ านวนผู้สอนที่มากเพียงพอ จึงยังไม่มีการ
อาจารย์ใหม่ อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้สอนทุกคน
ได้รับค าแนะน าด้านการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
อาจารย์ประจ าทุกคนในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิตได้รับการพัฒนาทางวิชาการอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง  
 
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ซึ่งถือว่า
ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมิน 
ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

     12.11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
 
     12.12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 
คณะนิติศาสตร์ได้ส ารวจระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายและบัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งได้ผลค่าเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
คณะนิติศาสตร์ได้ส ารวจระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ซึ่งได้ผลค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตำมข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 1 ตำมเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต......-..................... 
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องค์ประกอบที่ 2 
กำรพัฒนำหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN QA 
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กำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ 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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น    ปี
การศึกษา 2557 โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Leaning Outcomes) ของหลักสูตรได้ก าหนด
ขึ้นจากข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ผู้สอน องค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น รวมทั้งมี
เป้าหมายและได้ด าเนินการอย่างสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยไว้  5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
การผลิตบัณฑิต 2.ด้านการวิจัย 3.ด้านการบริการวิชาการ 4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ 5.ด้านการ
บริหาร โดยในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ 1. เป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม 2. เป็นผู้มีความรู้ 3. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา 4. เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 5. เป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. 
เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์ 7. เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 8. เป็นผู้มีทักษะการปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์(Vision)ของมหาวิทยาลัยพะเยา“มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนา
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่ รับใช้สั งคม (Community 
Engagement)      มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็น
สุข จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก”รวมทั้ง
เป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for 
Community Empowerment”มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพ ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและปรัชญาของหลักสูตร ที่ว่า “การเรียนรู้กฎหมายเพ่ือ
พัฒนาสังคม บนพ้ืนฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักนิติธรรม สามารถสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตลอด
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดังนี้  

1.นิสิตมีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัยเชิงนิติศาสตร์ สามารถค้นคว้าเอกสารทางกฎหมาย สามารถสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  

2. นิสิตมีทักษะเฉพาะในการเขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย การน าเสนอผลงานวิจัยทา งกฎหมาย 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการท างานเป็นทีมทางด้านกฎหมาย   

3. นิสิตมีทักษะทางภาษอังกฤษเพ่ือการวิจัย สามารถอ่านและเขียนตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดได้  
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4. นิสิตมีทักษะทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนและน าเสนอผลงานโดย
อาศัยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ อย่างเท่าทันยุคสมัย   

5. นิสิตมีอิสระในการวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นของตนและเคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่
แตกต่างของบุคคลอื่น และมีความเข้าใจหลักความยุติธรรม  

6.นิสิตมีทักษะชั้นสูงในการสร้างกระบวนความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์วิจ ารณ์ 
สามารถแยกแยะองค์ความรู้ทางศาสตร์ต่างๆ เพ่ือบูรณการณ์กับนิติศาสตร์   

7. นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเนื้อหากฎหมายขั้นสูงและกฎหมายเปรียบเทียบ ครอบคลุมถึง
นิติศาสตร์ทั้ง 3 มิติ เชิงข้อเท็จจริง เชิงบังคับใช้ปัจจุบัน และนิติศาสตร์โดยแท้จริง ผ่านอุดมคติทางนิติศาสตร์   

8. นิสิตมีความถนัดเฉพาะทางและสามารถน าเนื้อหากฎหมายขั้นสูงหรือกฎหมายเปรียบเทียบไป
ประยุกต์หรือบูรณการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ใน
ระดับชุมชนและประชาคมอาเซียน  

9. นิสิตสามารถเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ผ่านกระบวนการ
สอบวัดผลความรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรฯ ก าหนดวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาเชิงพ้ืนที่ปัจจุบัน โดย
ก าหนดให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาวิจัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ให้ครอบคลุม ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เชิงพื้นที่ หรือ ลงพ้ืนที่จริงเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ได้แก่  

1. รายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ ในโครงการวิจัย “ข่วงนกยูง” 
บ้านกิ่วแก้ว จุน พะเยา ในปี 2559-2560 และ การบูรณการงานวิจัยและการสอนในโครงการ 1 
คณะ 1 โมเดล ประจ าปี 2560-2561”ดอกซ้อ โมเดล” โดย นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร เป็น
ผู้ช่วยนักวิจัย และโครงการได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานประชุมวิชาการ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8  

2.  รายวิชากฎหมายหุ้นส่วนบริษัทเปรียบเทียบ ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทาง Internet 
เกี่ยวกับปัญหาด้านการลงทุน การสนับสนุน และกระบวนการในการเสริมศักยภาพการบริหาร
จัดการห้างหุ้นส่วนและบริษัทในปัญหาปัจจุบันแล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความบกพร่องของ
กฎหมายและแนวทางในการพัฒนากฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัทให้สอดคล้องกับการลงทุนใน
ภูมิภาคอาเซียน 
ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
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AUN 1 . 2  The expected learning outcomes cover both subjects specific and generic         

(i.e. transferable) learning outcomes 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาของ
รายวิชาต่าง ๆ ใน มคอ. 2 ให้มีความชัดเจน ทันสมัย ครบถ้วน ใช้ได้จริงและมีสัดส่วนที่เหมาะสมอันจะเกิด
ผลดีต่อผู้เรียนหลักสูตรนี้ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรยังมีการก าหนดให้นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ต้องลงเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้นิสิต แผน ข ต้องผ่านการทวนสอบ
ประมวลผลการเรียนรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย นอกจากนี้มีการก าหนดให้นิสิต แผน ก(2) , 
แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 40 (3) หน่วยกิตตลอด     หลักสูตร โดยเรียนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเอก
เลือก วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่ก าหนดในแผนการศึกษาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันไป คือ แผน ก(2) 
เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนแผน ข 
เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ใน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มีความโดดเด่นโดยเน้นการฝึกปฏิบัติทุกรายวิชา
เนื่องจากมีชั่วโมงปฏิบัติคือ 3(3-2-5)เป็นส่วนใหญ่อันสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน (Active Learning) และการด าเนินการหลักสูตรได้มีการจัดท าหรือปรับปรุงมคอ. 3  ของรายวิชาต่าง ๆ 
ของผู้สอนเพ่ือให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการ กิจกรรม สื่อการสอน สัดส่วนของ
การวัดประเมินผล รวมถึงแจ้งผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้และแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)เพ่ือให้เป็นหลักประกันที่
สะท้อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หรือ 
ELOs และผลลัพธ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ โดยแจ้งหรือให้นิสิตได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ในวันแรกของการเปิดเรียน 
นอกจากนี้ผู้สอนมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาเพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตาม จึงควรที่จะปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการให้ผู้สอนบางรายวิชาจัดท า มคอ. 5 ให้
ครบถ้วนเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตร ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการ
เรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป มีรายละเอียด คือ มีการก าหนดให้นิสิตชั้นปีหนึ่ง ได้
มีทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะเขียน ทักษะท างานเป็นทีม และชั้นปีสอง ได้มี
ทักษะการน าเสนอ ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านการวิพากษ์งานวิทยานิพนธ์ ซึ่งในส่วนของความรู้ 
ถ้าเป็นความรู้ทั่วไป นิสิตจะได้รับจากรายวิชาภาษาอังกฤษ และวิจัยทั่วไป และความรู้เฉาพะด้านนิสิตจะได้
จากรายวิชาบังคับ จ าพวกวิชาเลือกกฎหมายต่างๆในเอก วิจัยทางกฎหมาย ในส่วนของทักษะ หากเป็นทักษะ
ทั่วไป นิสิตจะได้ทักษะดังนี้ 1.ทักษะเขียน  2.ทักษะการน าเสนอ 3.ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4.ทักษะ
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ท างานเป็นทีม 5.ทักษะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะเฉพาะด้าน นิสิตจะได้ทักษะ 1.
ทักษะการเขียนงานวิชาการทางกฎหมาย  2.ทักษะการน าเสนอผลการค้นคว้าวิจัยทางกฎหมาย 3.ทักษะการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านกฎหมาย (การโต้ตอบในการวิพากษ์งานวิทยานิพนธ์) 4.ทักษะท างานเป็นทีม
กฎหมาย 5.ทักษะการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    6.ทักษะการเจรจาต่อรอง 
ทักษะการระงับข้อพิพาท และในส่วนของเจตคติ หากเป็นเจตคติทั่วไป นิสิตจะรู้จักการเคารพความคิดเห็นของ
คนอ่ืนความเห็นแย้ง (ทัศนะคติที่แตกต่าง) หากเป็นเจตคติเฉพาะด้าน นิสิตจะรู้จักรักความเป็นธรรม ความ
ยุติธรรม อิสระในค าวินิจฉัยส่วนตน ความเต็มใจในการให้ความช่วยเหลือ (จิตอาสา การรับใช้สังคม) pro 
bono นิติทัศนะ โดยใช้รูปแบบในทุกวิชา ได้แก่ รายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง (ทักษะเฉพาะ 1 
และ 5) รายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง (ทักษะเฉพาะ 2 และ 4)  และรายวิชาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ (ทักษะเฉพาะ 1 และ 5) รายวิชาการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ (เฉพาะทักษะ 
6) และวิชาวิทยานิพนธ์ (ทักษะเฉพาะ 3) 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 
AUN 1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 
stakeholders 

การจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยาได้ด าเนินการโดยผ่านการระดมความคิดเห็นและการได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือน ามาวิเคราะห์ใน
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ คณาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งได้ด าเนินการ
ให้สอดคล้องการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications framework for Higher Education: TQF)และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 ตลอดจนมาตรฐานในทางวิชาชีพทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครการสอบคัดเลือก และ
การทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพ.ศ. 2558  และระเบียบ
คณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้
เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ .ศ. 2558  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 
2559 เป็นปีแรกที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรจ านวน 1 คน (จ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา และการ
ประกอบอาชีพ ทั้งแผน ก-ข) ซึ่งในระหว่างท าการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ผ่านมาได้รับการสะท้อนกลับเมื่อ
ได้มีการประเมินข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียน ามาซึ่งการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลให้ทันสมัยได้มีการเสนอปรับ
แผนการเรียนในชั้นปีที่ 1 ทั้งแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย 
เพ่ือให้การเรียนการสอนในหลักสูตรมีเหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
และเป็นประโยชน์กับการต่อยอดในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของผู้เรียน และสอดคล้องกับ
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สถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงคือเดิมเรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาคการศึกษาต้น 
เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน , เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงในภาค
การศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย
ทางกฎหมายในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน นอกจากนี้ยังได้เสนอขอปรับ
ค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูงและกฎหมายธุรกิจขั้นสูง ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกับ
เนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอันสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (Expected Leaning Outcomes) ด้วย 
  ได้แก่ นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร หลังส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ ผู้เรียนเป็นผู้มีสิทธิสอบอัยการ
ผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก)  

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

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

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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AUN. 2 Program Specification 
 

AUN 2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ด าเนินการจัดท า มคอ.2 ตามที่ก าหนดใน

เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุม ครบถ้วน และ
ทันสมัย จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและก่อให้เกิดแรงจูงใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น รวมถึงเนื้อหา
ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF)ทั้ งนี้ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้เหมาะสมครบถ้วน ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงและมีการ
เผยแพร่หลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะ สื่อออนไลน์ เล่มคู่มือนิสิต  การปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลให้ทันสมัยได้มีการ
เสนอปรับแผนการเรียนในชั้นปีที่ 1 ทั้งแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษา
ปลาย เพ่ือให้การเรียนการสอนในหลักสูตรมีเหมาะสมกับผู้เรียนที่จะต่อยอดในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระของผู้เรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือ เดิมเรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาค
การศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน, เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
ในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
วิจัยทางกฎหมายในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้นแทน โดยรายละเอียดของ
หลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย ดังนี้ 

1.นิสิตมีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัยเชิงนิติศาสตร์ สามารถค้นคว้าเอกสารทางกฎหมาย สามารถสืบค้น
และรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
ผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัย 

2. นิสิตมีทักษะเฉพาะในการเขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย การน าเสนอผลงานวิจัยทางกฎหมาย 
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการท างานเป็นทีมทางด้านกฎหมาย ผ่านการเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ 

3. นิสิตมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย สามารถอ่านและเขียนตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดได้ ผ่านการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัย และภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 

4. นิสิตมีทักษะทั่วไปในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนและน าเสนอผลงานโดย
อาศัยเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ อย่างเท่าทันยุคสมัย ผ่านการเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ 

5. นิสิตมีอิสระในการวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นของตนและเคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่
แตกต่างของบุคคลอื่น และมีความเข้าใจหลักความยุติธรรม ผ่านการเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ 

6.นิสิตมีทักษะชั้นสูงในการสร้างกระบวนความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ 
สามารถแยกแยะองค์ความรู้ทางศาสตร์ต่างๆ เพ่ือบูรณการณ์กับนิติศาสตร์ ผ่านการเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ 

7. นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเนื้อหากฎหมายขั้นสูงและกฎหมายเปรียบเทียบ ครอบคลุมถึง
นิติศาสตร์ทั้ง 3 มิติ เชิงข้อเท็จจริง เชิงบังคับใช้ปัจจุบัน และนิติศาสตร์โดยแท้จริง ผ่านอุดมคติทางนิติศาสตร์ 
ผ่านการเรียนรายวิชานิติปรัชญาขั้นสูง 
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8. นิสิตมีความถนัดเฉพาะทางและสามารถน าเนื้อหากฎหมายขั้นสูงหรือกฎหมายเปรียบเทียบไป
ประยุกต์หรือบูรณการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหาปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ใน
ระดับชุมชนและประชาคมอาเซียน ผ่านการเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ 

9. นิสิตสามารถเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ผ่าน กระบวนการ
สอบวัดผลความรู้ตามมาตรฐานที่ก าหนด ผ่านการเรียนกระบวนวิชาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาของ

รายวิชาต่าง ๆ ใน มคอ. 2 ให้มีความชัดเจน ทันสมัย ครบถ้วน ใช้ได้จริงและมีสัดส่วนที่เหมาะสมอันจะเกิด
ผลดีต่อผู้เรียนหลักสูตรนี้ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส าหรับ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรยังมีการก าหนดให้นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ต้องลงเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้นิสิต แผน ข ต้องผ่านการทวนสอบ
ประมวลผลการเรียนรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย นอกจากนี้มีการก าหนดให้นิสิต แผน ก(2) , 
แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิตตลอดหลักสูต โดยเรียนวิชาหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเอกเลือก 
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่ก าหนดในแผนการศึกษาแต่ละประเภทที่แตกต่างกันไป คือ แผน ก (2) เรียน
หมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนแผน ข เรียน
หมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ในหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มีความโดดเด่นโดยเน้นการฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาเนื่องจากมี
ชั่วโมงปฏิบัติคือ 3(3-2-5)เป็นส่วนใหญ่อันสอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
(Active Learning) และการด าเนินการหลักสูตรได้มีการจัดท าหรือปรับปรุงมคอ. 3  ของรายวิชาต่าง ๆ ของ
ผู้สอนเพ่ือให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการ กิจกรรม สื่อการสอน สัดส่วนของการ
วัดประเมินผล รวมถึงแจ้งผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้และแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)เพ่ือให้เป็นหลักประกันที่
สะท้อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หรือ 
ELOs และผลลัพธ์ที่ผู้เรียนจะได้รับ โดยแจ้งหรือให้นิสิตได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ในวันแรกของการเปิดเรียน 
นอกจากนี้ผู้สอนมีการรายงานผลการด าเนินงานตาม มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาเพ่ือน าไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตาม จึงควรที่จะปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการให้ผู้สอนบางรายวิชาจัดท า มคอ. 5 ให้
ครบถ้วนเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความ
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ครอบคลุมและทันสมัย  จุดที่ครอบคลุม รายวิชาได้ปรับให้สอดคล้องกับเกณฑ์การสมัครทดสอบความรู้ของ
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลากรในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ
อัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (กอ.) โดยมีการปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ขั้นสูงมีการปรับทั้งชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชาจากกฎหมายธุรกิจขั้นสูงเป็นกฎหมาย
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมา
ตลอดและเกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครตามเกณฑ์ดังกล่าว จึงท าให้นางสาวนิภาภรณ์ ลาภ
เสถียร เป็นผู้มีสิทธิสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย ในปี 2562  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 2.3 The program and course specification are communicated and made available 
to the stakeholders 

ข้อมูล มคอ. 2 ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการสรุปไว้ให้สามารถเข้าใจและอ่านได้ง่ายโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เป็น
ไฟล์ในเว็บไซต์ของคณะ เอกสารแนะน าหลักสูตร เล่มคู่มือนิสิต เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น อาจารย์ นิสิต ผู้ใช้
บัณฑิต ศิษย์เก่า นักเรียน บุคคลทั่วไป ครูแนะแนว ผู้ปกครอง ที่สามารถเข้าถึงและทราบเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่
ส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ข้อมูลการอนุมัติหลักสูตร สถานที่ท าการสอน ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การรับเข้า 
โครงสร้างหลักสูตร ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายวิชา ระดับการศึกษา คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตลอดจนวันที่ปรับปรุง
หลักสูตร เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ โดยเล่ม 
มคอ. 2  (เล่มหลักสูตร) มีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ( เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างรายวิชา 
รายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ ) และสามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ และคู่มือมหาวิทยาลัย 
รวมทั้งบางรายวิชาสามารถเข้าถึงได้ใน e-learning ของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
2.1 The information in the programme specification is 

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

3 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

3 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

AUN. 3 Program Structure and Content 
 
AUN 3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the ex-
pected learning outcomes 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ.2557ได้ก าหนดให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตร มีวิธีการสอน การวัดผลและประเมินผลที่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF) และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการก าหนด
ไว้ใน มคอ. 2 ดังต่อไปนี้  

กลยุทธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ก าหนดให้มีการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าชั้นเรียน
ตรงเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ฝึกให้รู้จักหน้าที่
ของการท างานเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความซื่อสัตย์ไม่กระท าการทุจริตในการสอบ โดยผู้สอนทุกคนต้อง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมยกย่อง
นิสิตที่ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

กลยุทธ์ด้านความรู้ การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นหลักการทางทฤษฎีและการ
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ประยุกต์ในทางปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมจริงให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ 
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

กลยุทธ์ด้านทักษะทางปัญญา เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไข
ปัญหา ไม่สอนในลักษณะท่องจ า มีการจัดกิจกรรมให้อภิปรายกลุ่มและให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติจริง 

 กลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใช้การสอนที่มีการก าหนดให้ท างานที่
ต้องประสานกับผู้อื่นเพ่ือให้เกิดทักษะท างานกับผู้อ่ืนได้ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ได้ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 
น าเสนอทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ด้านสุนทรีย์ศิลป์ นิสิตมีเจตคติที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจ และความรู้ สึกเชิงประเมินคุณค่าที่มี
ต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น วัตถุ สถานการณ์ ความคิด ผู้คน เป็นต้น ตลอดจนพร้อมที่จะมีพฤติกรรมช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนเป้าหมายหรือความคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งภายใต้เหตุผลที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาตลอดจน
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ในทางวิชาการ 

กลยุทธ์ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ปลูกฝังให้นิสิตดูแลรักษาสุขภาพ พัฒนา
บุคลิกภาพของตนให้มีบุคลิกภาพท่ีดีและมีความสง่างาม 

โดยจัดให้มีการลงพ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือศึกษาปัญหากฎหมายในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอนในรายวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเปรียบเทียบ และรายวิชาวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง ท าให้นิสิตมีความ
ถนัดเฉพาะทางและสามารถน าเนื้อหากฎหมายขั้นสูงหรือกฎหมายเปรียบเทียบไปประยุกต์หรือบูรณการณ์ใน
การท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ในระดับชุมชน 
ซ่ึงสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่าปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน และรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรทั้งวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะมีความสมดุลกัน เช่น วิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย และภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย เป็นรายวิชาที่สนับสนุนซึ่งกันและ
กันในการช่วยเสริมให้นิสิตสามารถที่จะน าความรู้และทักษะต่างๆที่ได้รับมาปรับใช้กับการสืบค้นข้อมูล การ
อ่านเอกสาร และเขียนงานวิชาการทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

AUN 3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning out-
comes is clear 

รายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตร สนับสนุนต่อการบรรลุผลการการเรียนรู้ที่คาดหวังได้อย่างชัดเจน 
เช่น วิชาวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง เป็นวิชาที่ช่วยให้นิสิตมีทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัยเชิงนิติศาสตร์ สอนให้
นิสิตสามารถค้นคว้าเอกสารทางกฎหมาย สามารถสืบค้นและรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง
ฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ รวมถึงการสอนให้นิสิตมีทักษะเฉพาะในการเขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย 
การน าเสนอผลงานวิจัยทางกฎหมาย การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการท างานเป็นทีม อันจะช่วยให้ นิสิต
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สามารถด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือส าเร็จการศึกษาได้ เหล่านี้เป็นทักษะ
ที่นิสิตสามารถน าไปใช้ได้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังมีวิชาอ่ืน ๆ เช่น วิชานิติปรัชญาขั้นสูง กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ขั้นสูง นิติปรัชญาขั้นสูง กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง ที่ท าให้นิสิตมี
ความรู้และความเข้าใจเนื้อหากฎหมายขั้นสูงและกฎหมายเปรียบเทียบ ครอบคลุมถึงนิติศาสตร์ทั้ง 3 มิติ เชิง
ข้อเท็จจริง เชิงบังคับใช้ปัจจุบัน และนิติศาสตร์โดยแท้จริง ผ่านอุดมคติทางนิติศาสตร์ และท าให้นิสิตมีทักษะ
ชั้นสูงในการสร้างกระบวนความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ สามารถแยกแยะองค์ความรู้
ทางศาสตร์ต่างๆ เพ่ือบูรณการณ์กับศาสตร์ทางกฎหมายได้ น ามาสู่การท าวิจัยเพ่ือการแก้ไขปัญหาในสังคมใน
ด้านต่าง ๆ ได้  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date 
รายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 มีการออกแบบเนื้อหาที่มีการ

เรียงล าดับอย่างเหมาะสม โดยจัดการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง กฎหมายอาญาข้ันสูง นิติปรัชญาขั้นสูง 
นิติปรัชญาขั้นสูง  ในชั้นปีที่ 1 ก่อน เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่นิสิต ในการที่จะน าไปต่อยอด
การศึกษาในชั้นปีที่ 2 และในการท าวิจัยต่อในรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส าหรับ
เรื่องการบูรณาการในรายวิชานั้น กล่าวคือ มีการเรียนวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
เป็นรายวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยและวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมาย ซึ่งนิสิตสามารถน ามาใช้ใน
การท าวิยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น การสืบค้นข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ การเขียน
บทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ การอ่านงานที่เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือน ามาใช้ในงานเขียนวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษา
ค้นคว้าด้วยเองต่อไปได้ และเนื้อหาของหลักสูตรความทันสมัยความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักสูตรอัน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher 
Education: TQF) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ.2555 ตลอดจนมาตรฐานในทางวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่า
ด้วยการสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้
พิพากษาพ.ศ. 2558 และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครหลักสูตรและวิธีการ
สอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 
2558  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes (1) 
 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับ
อย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach 
AUN 4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all           
stakeholders 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 มีการก าหนดปรัชญาการศึกษาไว้ คือ การ
เรียนรู้กฎหมายเพ่ือพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักนิติธรรม ปรัชญาของหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิตมีการร่างให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีความชัดเจน ปรัชญาของ
หลักสูตรถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ และได้เน้นย้ าแก่นิสิตในวันปฐมนิเทศเสมอ ดังนั้นจึง
สามารถสื่อสารไปถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ปรัชญาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เน้นบทบาทหน้าที่ของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนโดยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยการตั้งค าถามเพ่ือวิพากษ์และหาค าตอบทางกฎหมาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอนในประเด็นข้อกฎหมาย ส่งเสริมความรู้ด้านเนื้อหาทางกฎหมาย ทักษะการค้นคว้าวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือการแก้ไขปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเป็นฐานส าหรับการพัฒนากฎหมาย
ต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างนักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะให้ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนด้วย 

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 าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น  วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง วิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูง หรือนิติปรัชญาขั้นสูง 
ที่ผู้สอนส่งเสริมให้นิสิตมีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการมอบหมายหัวข้อเรื่องให้ไปศึกษา และให้
นิสิตออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมกับอาจารย์ผู้สอนจะท าการวิพากษ์งานนิสิต รวมถึงให้เพ่ือน ๆ รวมชั้น
เรียนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน และ
วิธีการนี้ยังช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกันได้ด้วย หรือ วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์
ขั้นสูง ที่มอบหมายให้ผู้เรียนไปเขียนบทความวิชาการ รวมถึงให้สืบค้นและรวบรวมข้อมูลการเขียนงานจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศโดยให้นิสิตมาน าเสนอในชั้นเรียน เ พ่ือส่งเสริมให้นิสิตมี
ทักษะพ้ืนฐานด้านการวิจัยเชิงนิติศาสตร์ สร้างทักษะในการเขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย การน าเสนอ
ผลงานวิจัยทางกฎหมาย รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วย หรือรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูง หรือวิชา
กฎหมายพยานหลักฐานเปรียบเทียบ ที่ผู้สอนจะมอบหมายให้ นิสิตไปสืบค้นและวิเคราะห์ค าพิพากษาคดี การ
แสดงบทบาทสมมติ รวมถึงการลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือทราบปัญหาสังคมแล้ว เพ่ือให้นิสิตมีทักษะทั่วไปในการสืบค้น
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมให้นิสิตมีอิสระในการวินิจฉัยแสดงความคิดเห็นของตนและ
เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่แตกต่างของบุคคลอ่ืน และมีความเข้าใจหลักความยุติธรรม นอกจากนี้ยัง
พบว่าวิธีการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเหล่านั้นมีส่วนสนับสนุนต่อการน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับมาต่อ
ยอดในการท าวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าค้นคว้าด้วยตนเองได้ จึงเห็นได้ว่าที่ผ่านมาผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ได้
ออกแบบวิธีการสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยเน้นการท ากิจกรรมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
ที่หลากหลาย ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์จ านวน 3 ท่านได้รับ
เกียรติบัตรผ่านการอบรมบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้แก่ 
ผศ.ดร.ภัทราวรรณ         รัตนเกษตร, รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล, ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา ผลจากการฝึก
ทักษะการน าเสนอ ปรากฏว่าผู้เรียนได้น าผลงานไปเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติจ านวนมาก เช่น นาย
ชินพงศ์ มณีรัตน์ ได้ไปน าเสนอบทความวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาเครื่องหมายการค้า ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปัญจวี
สวรรษธรรมศาสตร์ล าปาง น าทางประชา พัฒนาสู่สากล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 บทความวิทยานิพนธ์
เรื่องดังกล่าวได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมทั้งได้รับทุนสนับสนุน
การท าวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 4.3 Teaching and learning activities enhance life-long leaning  
กิจกรรมในรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของนิสิตได้ เช่น วิชาวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง ที่สร้างกิจกรรมการค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้ และให้นิสิตน าเสนองานวิจัยในชั้นเรียน หรือวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ ที่สร้างกิจกรรมในการฝึกค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย บทความวิชาการทางกฎหมาย หรือวิจัยทาง
กฎหมายที่เป็นภาษต่างประเทศ และการใช้ฐานข้อมูลต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการสัมมนา
ติดตามและน าเสนอผลการวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาโท เพ่ือจ าลองสถานการณ์การสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์และ/หรือรายวิชาการค้นคว้าอิสระ เพ่ือให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมและฝึกทดสอบการน าเสนอ
ผลการศึกษาตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ให้ความเห็นร่วมกับคณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา เพ่ือให้นิสิตมีโอกาสได้ปฏิบัติและเผชิญต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างแท้จริง ซึ่งหากนิสิตส าเร็จ
การศึกษาไปแล้ว นิสิตก็ยังสามารถท่ีจะน าความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตน
ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 

3 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 3 

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

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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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 

คณะนิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการประเมินผู้ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตด้วย
กระบวนการสัมภาษณ์ผู้สมัครหลังจากผ่านการพิจารณาในคุณสมบัติทั่วไปมาจากมหาวิทยาลัยมาแล้ว 
นอกจากนี้คณะได้จัดโครงการปรับพ้ืนฐานเตรียมพร้อมและแนะน าแก่นิสิตหลักสูตนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพ่ือ
สนับสนุนนิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมากขึ้น และเพ่ือการเตรียม
ตัวในการวางแผนการเรียน การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตน เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ในส่วนของการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชา จะมีการประเมินผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 ในระหว่างภาคเรียนจะมีการประเมิน
นิสิตโดยผู้สอนด้วยวิธีการประเมินผู้เรียนอย่างหลากหลาย เช่น การท างานกลุ่ม งานเดี่ยว การท ารายงาน การ
ท าแบบฝึกหัด การน าเสนอในชั้นเรียน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การถามตอบ เป็นต้น เช่น วิชาวิจัยทาง
นิติศาสตร์ขั้นสูง มีวิธีการเก็บคะแนนโดยการมอบหมายให้นิสิตค้นคว้าเพ่ือหาหัวข้อการวิจัยที่หลากหลาย และ
วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง ที่มีการให้นิสิตค้นคว้าและเขียนบทความวิชาการ และผู้สอนจะท าการ
ประเมินผู้เรียนปลายภาคอีกครั้งโดยใช้ข้อสอบอัตนัย ซึ่งวิธีการประเมินเหล่านี้เป็นการวัดทั้งความรู้ ทักษะ 
และเจตคติของผู้เรียน  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

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 เพ่ือให้นิสิตได้เ ตรียมความ
พร้อมส าหรับการเรียนรู้และการวัดประเมินผลและได้ทราบถึงรายละเอียดส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใน มคอ .3 
เป็นสิ่งที่ชี้ให้ผู้เรียนได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสอน หัวข้อการศึกษา รูปแบบการเก็บคะแนน วิธีการวัด
ประเมินผล เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละด้าน และเป็นการตกลงระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ก่อนการเรียน รวมทั้งได้แจ้งถึงเกณฑ์การตัดเกรด นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดมีประกาศมาตรฐานการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือให้รายวิชาต่างๆ ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบได้ อันเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและหลักสูตร 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 
validity, reliability and fairness of student assessment 

คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการ “สัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน 
การวัดผลของคณาจารย์” เป็นการจัดสัมมนาเพ่ือให้คณาจารย์ในคณะได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
กันเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลที่ได้ด าเนินการที่ผ่านมาเพ่ือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ท าให้คณาจารย์
ได้เข้าใจรูปแบบการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายเพ่ือน ามาใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการสอนและผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้คณะยังสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ
การประเมินผลส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพัฒนา
รูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย และการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งความรู้ ทักษะ
และเจตคติของผู้เรียน ซึ่งเป็นการด าเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจถึงวิธีการที่ใช้ในการวัดประเมินผลว่าจะมี
ความเที่ยง ความโปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมต่อนิสิตแน่นอน และหลังจากการตัดเกรดของอาจารย์ผู้สอน 
จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์การตัดเกรดของอาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง  

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

AUN 5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning  
ส าหรับข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับการวัดประเมินผลนิสิตนั้น เมื่อผู้เรียนได้น าเสนองาน ผู้สอนบาง

รายวิชาสามารถประเมินผลผู้เรียนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยการสะท้อนกลับได้หลังจากน าเสนองานเสร็จ 
โดยชี้ให้นิสิตเห็นถึงจุดเด่นจุดด้อย เพ่ือน าไปปรับปรุงการน าเสนองานในอนาคต หรือ วิชากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาขั้นสูง และวิชากฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ ได้มอบหมายให้นิสิตเขียนบทความ
วิชาการ โดยให้นิสิตมีการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะท า
การตรวจสอบความถูกต้องของบทความด้านเนื้อหา การวิเคราะห์ ผลการศึกษา และรูปแบบการอ้างอิงว่า
ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่ และอาจารย์ผู้สอนจะให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้นิสิตท าการแก้ไขบทความนั้นก่อน
ส่ง ก่อนที่ผู้สอนจะประเมินผลการเรียนและตัดเกรดต่อไป อันเป็นวิธีการสะท้อนกลับซึ่งท าให้นิสิตทราบถึง
ข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้งานสมบูรณ์ต่อไป 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

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

สิทธิดังกล่าวให้ผู้เรียนทราบในครั้งแรกที่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิยื่นค าร้องขอดูกระดาษตอบ 
ธงค าตอบ ตลอดจนค าอธิบายจากผู้ตรวจข้อสอบในรายวิชานั้น ๆ ตลอดจนความถูกต้องในการให้คะแนนจาก
อาจารย์ผู้สอนได้ โดยนิสิตสามารถกรอกรายละเอียดในแบบค าร้องเสนอต่อคณะ และคณะมีก าหนดนัดวันเวลา
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ให้ผู้สอนและนิสิตมาพบกันเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อบกพร่องในการวัดประเมินผล ผู้สอน
สามารถด าเนินการเสนอขอแก้ไขผลการเรียนต่อคณะได้เพ่ือจะได้ส่งข้อมูลที่แก้ไขส่งให้มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบที่ก าหนดต่อไป  

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 
ผลกำรประเมินตนเอง  

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 

3 3 

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 

2 3 

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 3 

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

3 3 

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

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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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 
 คณะนิติศาสตร์ตระหนักดีว่าคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะการสอน เทคนิคการสอน ความเชี่ยวชาญในวิชาสอน และการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเรียนการสอน และยัง
จัดสรรงบประมาณการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในด้านต่าง ๆ  ตามความต้องการอีกด้วย ทั้งนี้มีการ
เผยแพร่งบประมาณที่สนับสนุนในเว็บไซต์ รายงานการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในที่ประชุมสามัญคณะ 
งบประมาณคงเหลือเพ่ือให้คณาจารย์ทราบ และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ที่ยังไม่ได้ไปพัฒนาตนเองอด้วย 
เพ่ือประกันว่าหลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา การวิจัย และการ
บริการวิชาการ  

ในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 44 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 34 
อัตรา ลาศึกษาต่อ 8 อัตรา นับได้ว่าคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับคณะนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการมากกว่าหรือเทียบได้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นน าในส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสาย
วิชาการของคณะนิติศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 33 คน ปริญญาตรี 3 คนซึ่ง
ทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาคือนิติศาสตร์หรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร์ที่เป็นความช านาญเฉพาะด้าน เช่น 
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  1 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 9 คน อาจารย์ 29 คน ผู้ช่วยสอน 3 คน  
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ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบวุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร และจ ำนวนอำจำรย์ของมหำวิทยำลัยใน
ภูมิภำค 
 

 
คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการวิเคราะห์เรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณของบุคลากรสาย

วิชาการแล้วพบว่า ในรอบ 10 ปี (ปี 2557-2566) จะมีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณตามเกณฑ์จ านวน 1 
อัตรา แต่ปัจจุบันคณะฯ ยังไม่มีแผนในการเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ (ยกเว้นการรับสมัครอาจารย์
ใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกไปในปี 2561 ) เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงอันเป็นสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอ่ืนอันเป็นผลจากอัตราการเกิดของประชากรในประเทศลดลง 

นอกจากคณาจารย์ประจ าแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้มีแผนในการเพ่ิมคุณภาพของการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณและด าเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาชีพ และวิชาการมาให้ความรู้แก่นิสิตใน 
“โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ” เช่น ศาสตราจารย์
พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และ ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิรวัฒน์ เป็นต้น  

ในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการเพ่ิมวุฒิการศึกษาโดยขอให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ปีการศึกษาละ 1 ทุน  

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 

 
มหำวิทยำลัย 

วุฒิกำรศึกษำ ต ำแหน่งวิชำกำร 
จ ำนวน
รวม 

ปริญญำ
เอก 

ปริญญำ
โท 

ปริญญำ
ตร ี

ศำสตรำจำรย ์
รอง

ศำสตรำจำรย ์
ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย ์
อำจำรย ์

ผู้ช่วย
สอน 

พะเยา 6 32 4 - 1 9 28 4 42 
นเรศวร 2 27 - - 3 7 19 - 29 
เชียงใหม่ 7 20 - - 2 8 17 - 27 
แม่ฟ้าหลวง 8 24 - - 2 9 21 - 32 
ขอนแก่น - 18 - - - 1 17 - 18 
อุบล 3 17 - - - 4 16 - 20 
สงขลา 5 19 - - - 5 19 - 21 
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 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์มีแผนในการพัฒนาความสามารถในการสอนของอาจารย์ และได้จัดสรรงบ
ประมาณให้กับบุคลากรสายวิชาการเพ่ือไปพัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนา เทคนิคการสอน
และการการวัดผลของคณาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้าน
การสอนที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ โดยคณะนิติศาสตร์ได้การประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนโครงการ ฝึกอบรมต่าง ๆ 
ผ่านช่องทางกลุ่มใน Facebook ที่มีคณาจารย์อยู่ในกลุ่ม ในที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ และคณะนิติศาสตร์ได้
จัดสรรงบประมาณส าหรับการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพ่ิมเติมจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนมาเป็น
รูปแบบ active learning ด้วย  
 นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ได้มีแผนในการพัฒนาอาจารย์เพ่ือรองรับการเปิดกระบวนวิชาด้าน
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ซึ่งเป็นกลุ่มกระบวนวิชาใหม่ตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 โดยฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการให้สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้อบรมนิสิตในคลินิกการสอน
กฎหมายในชุมชน โดยคณะได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวผ่านโครงการครูนักกฎหมาย
เพ่ือชุมชนครั้งที่ 2 และนิสิตที่เข้ารับการอบรมในโครงการได้ลงพ้ืนที่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่สถานพินิจ 
เรือนจ า(หญิง) ชมรมผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา โครงการดังกล่าวจึงส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพในการ
ให้บริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ และเป็นการกระตุ้นให้นิสิตมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชนตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรไปพร้อมกัน   

 ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์มีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การพัฒนาหลักสูตรฯ 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์คุณสมบัติของ สกอ. ภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจ าคณะฯ  และคณบดี 
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษาและทักษะด้านการสอน การด าเนินงานของคณะฯในด้าน
คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

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 คณะนิติศาสตร์ได้กระจายภาระงานสอนทั้ง
รายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่บริการให้กับหลักสูตรของคณะอ่ืน ให้กับบุคลากรสายวิชาการโดยเฉลี่ยคน
ละ 6-12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดภาระงานสอนไว้ที่ 15 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 ดังนั้น หากค านวณค่า FTEs จากภาระงานสอน จะได้ค่า FTEs เท่ากับ 0.53 – 0.8 และเมื่อวิเคราะห์
สัดส่วนของนิสิตต่ออาจารย์ประจ าพบว่าอยู่ที่ 27:12 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ก าหนดค่า
มาตรฐานส าหรับสัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าส าหรับสาขาวิชานิติศาสตร์ไว้ที่ 50:13 ดังนั้น 
                                                 
2 http://dev.citcoms.up.ac.th/ftes/Main/QA/QA_FTES_FACULTY.aspx 
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา 2556 
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เมื่อพิจารณาทั้งจากภาระงานสอนและสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะเห็นได้ว่าอยู่ใน
ระดับท่ีดีกว่ามาตรฐานทั่วไป 
 นอกเหนือจากภาระงานสอน บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงานวิจัยและ
ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่
มีมาตรฐาน เช่น วารสารหรือรายงานการประชุมที่มีกองบรรณาธิการกลั่นกรอง และการได้รับเชิญจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากรอบรม บรรยายพิเศษ 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 

การสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ
และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในระหว่างปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์มีการรับสมัครบุคลากรสาย
วิชาการเพ่ิมเนื่องจากมีอาจารย์ประจ าลาออกจ านวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์จึงขออาจารย์อัตราทดแทน
จ านวน 1 อัตรา  

คณะนิติศาสตร์ได้แบ่งความเชี่ยวชาญของอาจารย์เป็นสาขาวิชาต่าง  ๆ ครอบคลุมทุกแขนงของ
นิติศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการคณะฯ มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญซึ่งเป็นไปตามสาขาวิชาที่คณะฯได้จัดสรรขึ้น โดยมีกระบวนการก าหนดอัตรา คุณสมบัติ การประกาศ
รับสมัคร และการสัมภาษณ์โดยคณบดีเพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา
คณะนิติศาสตร์มีนโยบายรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับประเทศ
ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯเป็นผู้ช่วยสอนประจ าทุกปี และก าหนดให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาท่ี
ขาดแคลน ปัจจุบันมีผู้ช่วยสอนที่ศึกษาต่อในสาขาที่ขาดแคลนคือสาขากฎหมายภาษีอากร 1 คน และสาขา
กฎหมายระหว่างประเทศอีก 2 คน 

ในด้านความก้าวหน้าและการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ในรอบปีที่ผ่านมามี
บุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอนและผลงานวิชาการครบ และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การเลื่อน
ต าแหน่งวิชาการ ปี 2561 มีอาจารย์ต าแหน่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน และต าแหน่ง
จากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และอยู่ในกระบวนการขอเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อีก 5 คน ซึ่งทาง
คณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความเห็นชอบและด าเนินการขอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนต าแหน่งตาม
กระบวนการทุกราย นอกจากนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ยังได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้วยการจัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนในการท าวิจัยและน าเสนอผลงาน
วิชาการอีกด้วย 

ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น ในปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
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หน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งได้น าผลงานของบุคลากร
สายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา เพ่ือให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และความเป็น
ธรรม เมื่อร่างแล้วได้มีการน าเข้าที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น จากนั้นน าเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งน ามาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีการศึกษา 2561 

ในด้านการมอบหมายภาระงานสอนให้บุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้ให้บุคลากรสาย
วิชาการแสดงความประสงค์สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากนั้นน าเข้าที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพ่ือรับทราบ 
และคณะกรรมการฯจะพิจารณาจากคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีที่
รายวิชาที่สอนไม่ตรงกับวุฒิที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องเคยมีภาระงานสอนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่าน
การอบรมและ/หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ท้ังนี้เพ่ือให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
เพ่ือกระจายภาระงานสอนให้เท่า ๆ กัน ในส่วนของรายวิชาเอกเลือกคณะฯ ได้ก าหนดให้หัวหน้าสาขาปรึกษา
กับคณาจารย์ทีอ่ยู่ในสาขาให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดรายวิชาเอกเลือกท่ีจะเปิดในแต่ละภาคการศึกษา 
เพ่ือให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่กระจายอ านาจและความมีส่วนร่วมของหัวหน้าสาขาวิชาที่มีต่อ
หลักสูตรคณะฯ 

การด าเนินของคณะฯในเรื่องการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนเงินเดือน และการก าหนดภาระ
งานให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เหมาะสม จึงมีแนวโน้มไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

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. ในช่วงห้าปีแรกการประเมิณภาระงานตามมหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการทดลอง
การปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการซึ่งบุคลากรสายวิชาการ คณะฯได้จัดท าส่งภาระงานตามที่มหาวิทายา
ลัยก าหนด 

2. ในการสอนของบุคลากรสายวิชาการยังได้รับการประเมินจากผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงคือผู้เรียน 
ผู้เรียนสามารถประเมินผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะฯ มีส่วนร่วมใน
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไปประเมินโดยการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือน าผลการประเมินนั้นมา
ปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไป 

3. กรณีการขอเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการประสงค์จะขอเลื่อนต าแหน่งทาง
วิชาการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯได้จัดท าขั้นตอนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กับคณาจารย์  
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4. การประเมินขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสาย
วิชาการคณะนิติศาสตร์ ปี 2561 

ในปีการศึกษา 2561 มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการในด้านการวัดผลประเมินผลเป็น
ประเด็นที่ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญต่อจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็น active learning 
ในปี 2560 โดยได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวัดผลประเมินผล ในโครงการสัมมนาการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนและการวัดผลของคณาจารย์  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ หลังการอบรมผู้สอน
หลายคน และได้สะท้อนผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนไดม้ากข้ึน  

นอกจากนั้นเมื่อผลการเรียนออกนิสิตที่ประสงค์จะดูสมุดค าตอบ คณะนิติศาสตร์ก็จัดท าขั้นตอนการ
ขอดูสมุดค าตอบโดยให้นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอดูสมุดค าตอบ4เพ่ือเป็นการประเมินตรวจสอบความถูกต้องอีก
ทางหนึ่งด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนที่ไม่สามารถประเมินผ่านระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ผู้เรียนสามารถประเมินสายตรงถึงคณบดีผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ได้ 
 สมรรถนะในด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

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 พบว่าบุคลากรต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองในด้านศักยภาพในการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ศักยภาพด้านภาษาและการสื่อสาร และศักยภาพด้านเทคนิคการปฏิบัติ  

คณะฯ จึงได้ด าเนินการตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใต้
งบประมาณคณะนิติศาสตร์ ซึ่งที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการ
ท าวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนางานของตน นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ให้ทุนสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้งบประมาณด้านการวิจัยของคณะนิติศาสตร์และยังสนับสนุน
งบประมาณการไปเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคคลากรในเวทีต่าง ๆ รวมถึงต่างประเทศด้วย  และเพ่ิมกลไกใน
การอ านวยความสะดวกแก่การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ เช่น ในด้านของการขอต าแหน่งทาง
วิชาการคณะนิติศาสตร์ได้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรจัดท าขั้นตอนและเอกสารการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
กระตุ้นให้บุคลากรที่ถึงก าหนดระยะเวลาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้เตรียมความพร้อมและด าเนินการ
ต่อไป 
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 ในส่วนของการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนนักวิจัยที่ท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะฯ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงจัดโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์โดยในประกาศคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดอันดับ
ประเภททุนวิจัยให้แก่ทุนวิจัยเชิงพ้ืนไว้เป็นอันดับแรกและทุนพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการที่ไม่เคย
ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเป็นล าดับรองลงมา5 ซึ่งมีนักวิจัยที่ท าวิจัยเชิงพ้ืนที่และนักวิจัย
รุ่นใหม่เข้ารวมโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ในส่วนของการพัฒนาตนเองตามความต้องการเฉพาะด้านของบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารการจัดฝึกอบรม การประชุม ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรสาย
วิชาการทุกท่านโดยผ่านช่องทางกลุ่มในเฟซบุ๊ค และคณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของหมวดค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง และพาหนะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมส าหรับบุคลากรสายวิชาการทุกคนเพ่ือไปพัฒนา
ตนเองทั้งในและต่างประเทศ6 โดยคณะฯพิจารณาจากความต้องการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย์เป็นอันดับ
แรก งบประมาณที่ขออนุมัติ7 และมีบุคลากรสายสนับสนุนอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องลาปฏิบัติงาน 
ข้อมูลการใช้งบประมาณที่ได้รับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้นยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการออกไปให้บริการวิชาการเพ่ือชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้จากข้อเท็จจริงและน ามาบูรณาการการเรียนการ
สอน รวมถึงบางโครงการได้มีการน านิสิตเข้าร่วมด้วย  
 การได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการของบุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
ทั้งในด้านขอบเขตการได้รับการสนับสนุน และจ านวนผู้ได้รับการสนับสนุน จึงมีพัฒนาการไปในทางท่ีดีขึ้น 

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 คณะฯได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่ค านึงถึงภาระงานด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนผลปฏิบัติงานของบุคคลาการสายวิชาการใน
คณะฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ชื่อ ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธี
พิจารณาขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 โดยมีการ
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  

                                                 
5 ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง เปดิรับข้อเสนอโครงการวจิัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6 ตารางแสดงการไปพัฒนาตนเองในปีงบประมาณรายไดป้ี 2561 ของคณะนิติศาสตร์ 
7 ประมาณ 10,000 บาท โดยได้แจง้ในที่ประชุมสามญัคณะนิติศาสตร์ 
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คณะฯยังสร้างบรรยากาศของการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และบุคลากรที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยการท าป้ายแสดงความยินดี และสร้างการให้การยอมรับ
บุคลากรสายวิชาการที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ นอกจากนั้นคณะฯ ยังด าเนินการน าข่าวสารแสดงความยินดี
ของบุคลากรสายวิชาประกาศลงเวปไซด์คณะฯ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ
อีกทางหนึ่งด้วย  

ในด้านการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการให้ทุนการ
สมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงิน
รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งคณะฯได้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันอย่างสม่ 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 คณะนิติศาสตร์จึงมีแผนในการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และได้ด าเนินการผ่านโครงการทุนสนับสนุนวิจัย
ของบุคลากรนิติศาสตร์ตามประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 2562  
โดยพิจารณาจัดสรรทุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นล าดับที่สอง และก าหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่งานวิจัยเป็นส่วน
หนึ่งของการขอทุน เช่น การขอทุนวิจัยเกิน 10,000 บาท ผู้ได้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ที่อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 เป็นต้น8 นอกจากนั้นในประกาศฯ ดังกล่าวยังสนับสนุนทุนส าหรับนักวิจัย
ที่ต้องการท าวิจัยเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการและการท าวิจัยของสายสนุบสนุนอีกด้วย 

ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ บางท่านที่สร้างผลงานวิจัยมาอย่ างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ และสามารถหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้แล้ว คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ รวมถึงให้การ
สนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปจัดท ากระบวนการต่าง ๆ ก่อนได้รับทุน 

นอกจากนี้คณะฯยังมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยการการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
และการบริการวิชาการสู่สังคม โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โครงการวิจัยด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน  

                                                 
8 ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปดิรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายไดป้ระจ าปี 2561 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 

3 3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ 

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (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
สนับสนุนซึ่งมีภาระงานที่ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรทั้งด้านการศึกษา งานวิจัย  และการบริการ
วิชาการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียรับทราบ ตามรูปประชาสัมพันธ์หน้าที่ของเจ้าหน้ าที่ โดย
จัดให้มีหน่วยงานภายในส านักงานนิติศาสตร์ 
 1. เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ที่ให้บริการนิสิตทั้งในส่วนของงานวิชาการและงานกิจการนิสิต  
 2. ในส่วนของการบริการห้องสมุดนั้นคณะนิติศาสตร์มีบรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด 1 อัตรา 
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 3. ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ก าหนดให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบสนับสนุน
งานวิจัยและก าหนดให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่มีคุณวุฒิทางสาขานิติศาสตรบัณฑิตท าหน้าที่สนับสนุนดูแล
ศูนย์ช่วยเหลือและพัฒนาทักษะทางกฎหมายเป็นผู้ดูแลงานเกี่ยวกับบริการวิชาการ 
 4. งานธุรการ เพ่ือสนับสนุนบุคลากรและนิสิตในด้านต่าง ๆ เช่น รับ – ส่งเอกสารของนิสิตถึงคณบดี 
ช่วยนิสิตตรวจสอบหนังสือออกไปหน่วยงานภายนอก ดูแลหนังสือขอความอนุเคราะห์และตอบรับการฝึกงาน
ของนิสิต ประสานงานการเข้าพบคณบดีของบุคลากรและนิสิต เป็นต้น 
 5. ในการจัดท าแผนปฎิบัติการประจ าปี คณะฯ ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ โครงการละ 
1 คน เพ่ือประสานงานและอ านวยความสะดวกให้แก่หัวหน้าโครงการ และมีเจ้าหน้าที่การเงินท าหน้าที่ดูแล
การเบิก - จ่าย ให้เป็นไปตามข้ันตอนและกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย    
 4. นอกจากนั้นยังมีบุคลากรสายสนับสนุนด้านอ่ืน ๆ อีก ดังต่อไปนี้ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายนโยบายและ
แผน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ  
 ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 10 อัตราซึ่งมีภาระงานที่
ต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ และก าลังด าเนินการรับ
เพ่ิมอีกหนึ่งอัตราเพื่อช่วยสนับสนุนงานวิชาการ 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
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 เพราะคณะนิติศาสตร์มีทั้งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตทั้งแบบปกติ และการจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ รวมถึงหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์จึงเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ซึ่งมีการคัดเลือกโดย
สอบอัตนัย ในความรู้ทั่วไปและเฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ซึ่งขณะนี้อยู๋ในขั้นตอนการเรียกสัมภาษณ์
จากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เมื่อได้บุคลากรมาปฏิบัติงานแล้วคณะฯมีค าสั่งคณะนิติศาสตร์เรื่องก าหนดขอบเขต
ภาระงานและผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานภายในส านักนิติศาสตร์เพ่ือก าหนดหน้าที่ชัดเจนโดยพิจารณาจาก
วุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างานให้ตรงสายงานมากที่สุด ในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ 
คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
ให้ชัดเจนและเหมาะสมเป็นธรรมมากที่สุด  
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 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

ในด้านสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนลงชื่อปฏิบัติงาน
ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือ การลาเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการรายงานสรุปผลการ
ปฎิบัติงานแก่รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยเป็นประจ าทุกเดือน และมีการน าเข้าที่ประชุมบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อรายงานเป็นประจ า และการประเมินการทดลองการปฎิบัติงานเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ในด้านการแบ่งภาระงานคณะฯ พิจารณาจากวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญในสายงานจากนั้นมี
การจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาร่วมกันกันและสรุปผลออกมาเป็นโครงสร้างการแบ่งงานและ
ค าสั่งคณะฯเรื่องการก าหนดขอบข่ายภาระงานฯ ตามล าดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์แล้วพบว่าบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มีวุฒิการการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับภาระงานที่ก าหนด นอกจากนี้คณะฯ
ให้ความส าคัญกับการกระจายความรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมจึงก าหนดให้บุคลากรสายบริการได้ท า
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการร่วมกับคณาจารย์ซึ่งท าหน้าที่เป้นผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือให้มีส่วนร่วมและ
การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activi-
ties are implemented to fulfil them 
 ในด้านความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ได้ส ารวจ
ความต้องการของบุคลากรและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในส่วนของการพัฒนาระดับคณะ
นั้น คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร เช่น 
การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการปฏิบัติงานคณะฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและการจัดการความรู้บุคลากร
สายสนับสนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการ ในด้านการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น จัดโครงการส่งเสริมด้านการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถขอทุนโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้ และมีการอนุมัติให้ทุนแก่
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  เมื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดโครงการ
ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานคณะฯได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ และส่งรายชื่อบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้คณะฯยังจัดสรรงบประมาณให้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
สามารถไปพัฒนาตนเองตามความสนใจเฉพาะด้านของตนเองได้ และได้ทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนให้เหมาะสมในปีต่อ ๆ มา 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented 
to motivate and support education, research and service 

คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ใน
ปีการศึกษา 2561 ได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือแบ่งภาระงาน รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและสิ่งที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพ่ือน ามาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อไป  นอกจากนั้นคณะนิติศาสตร์ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนเสนอโครงการในแผน
ปฎิบัติงานประจ าปีงบประมาณ และเมื่อคณะฯทราบถึงนโยบายการพัฒนาของบุคลากรคณะนิติศาสตร์จะ
น ามาชี้แจงและเตรียมพร้อมด าเนินการเพ่ือส่งเสริมบุคลากรเสมอ เช่น เรื่องความก้าวหน้าและการเลื่อน
ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯก็สนับสนุนให้ทุนพัฒนาการวิจัยจากการปฏิบัติงานในลักษณะ R2R 
“การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย” ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพ และ
ให้ทุนสนับสนุนการสมัครเผยแพร่งานวิจัย ส่วนในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน คณะนิติศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบให้ชัดเจนและเหมาะสมเป็นธรรมมากท่ีสุด  

 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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  ser-
vice (1) 

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

3 3 

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

3 3 
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AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 

3 3 

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

3 3 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

AUN. 8 Student Qualityand Support 
 
AUN8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date 

มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน ส าหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 โดยได้ก าหนดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 1 การรับเข้า  
ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งกระบวนการรับสมัครและการคัดเลือก
ด าเนินการโดยงานรับเข้ากองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครผ่าน 
www.admission.up.ac.th ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผ้สมัคร วิธีการขั้นตอนการสมัคร การ
คัดเลือก และคณะนิติศาสตร์จะท าการการคัดเลือกในขั้นตอนของการสัมภาษณ์อีกครั้ง เพ่ือให้ได้ผู้สมัครเข้า
ศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพ่ือศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

ดังนั้น จึงประเมินผล ระดับ 3 

http://www.admission.up.ac.th/
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AUN8.2 Methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
 กระบวนการในการรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีความเหมาะสม เพราะได้
ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน มีการประชาสัมพันธ์ ทั้งในเว็บไซต์
คณะ การท าโปสเตอร์ การท าหนังสือประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งการ
แชร์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน เช่น  facebook line ทั้งในกลุ่มศิษย์เก่า และนิสิตในชั้นปี
สุดท้าย นอกจากนี้ในด้านการประชาสัมพันธ์ได้ใช้ระบบการบริหารจัดการโดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

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

ในด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนิสิต คณะตารางการศึกษาและประกาศแจ้งเตือนการ
ลงทะเบียนเรียนทุกต้นภาคการศึกษาท าให้นิสิตในแต่ละชั้นปีสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนและสอบผ่าน
รายวิชาต่าง ๆ ตามแผนการศึกษาได้ตามที่ก าหนดทั้งกรณีแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ตามปฏิทินการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะได้ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิตทุกคน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะ
เรียกพบนิสิตในที่ปรึกษาของตนมาพูดคุยกันทั้งในเรื่องด้านการเรียน การใช้ชีวิต การบริหารเวลาในการท างาน
และการเรียนการสอน โดยอาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษาได้ใน
ระบบ www.reg.up.ac.th เพ่ือทราบข้อมูลประกอบการให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นิสิตในที่ปรึกษาให้
สามารถวางแผนการเรียนและพฤติกรรมการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแต่ละคน นอกจากนี้
คณะได้ด าเนินการต่างๆ ในการติดตามนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาเพ่ือให้มาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยพะเยา เช่น การจัดกิจกรรมเรื่องความก้าวหน้าของ
การท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการให้นิสิตน าเสนองานโดยมีคณะกรรมการมาให้
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงให้งานวิจัยมีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้
ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

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

ด้วยข้อจ ากัดในการท างานในวันธรรมดาของนิสิตแผน ข ท าให้การด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ มีได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามคณะได้มีระบบและกลไกในการด าเนินงาน
บางส่วนเพ่ือสนับสนุนนิสิต โดยได้จัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนใน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เช่น โครงการแนะน าแนวทางการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วย
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ตนเอง เพ่ือการเตรียมตัวในการวางแผนการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตน หรือโครงการประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ซึ่งเป็นการส่งเสริมโอกาสให้นิสิตได้มีเวที
ในการน าเสนอผลงานของตน ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในหลักสูตร
ได ้

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
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 
 

ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

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

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

3 3 

8.2 The methods and criteria for the selection of stu-
dents are determined and evaluated (2) 

3 3 
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload (3) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

3 3 

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 3 

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 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

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 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มีการจัดการด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งห้องเรียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครันที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้ของนิสิต เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ไมโคโฟน เป็นต้น โดยกองบริการการศึกษาและกอง
อาคารสถานที่ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยพะเยาคณะนิติศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการอ านวยความ
สะดวกและประสานงานกับผู้สอนและผู้เรียน มีระบบการจองห้องเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและจัด
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Online ร่วมกับคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องเรียนบกพร่องไม่พร้อมใช้งาน คณาจารย์สามารถแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการ
แก้ไขต่อไป คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงพ้ืนที่ในส่วนที่คณะรับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในด้านการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง เช่น ห้องศาลจ าลองส าหรับการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
ทางกฎหมาย การพัฒนาห้องสมุดกฎหมาย ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่าย
เอกสารไว้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
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 ในส่วนระบบสารสนเทศนั้น  มีระบบการสืบค้นหนังสือต่าง ๆ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ มีการน าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจ านวน 2 เครื่อง และ
เครื่องพิมพ์จ านวน 1 เครื่อง มาอ านวยความสะดวกแก่นิสิต และคณาจารย์ นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์มีการน า
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์เพ่ิมเติม เพ่ือลดปัญหาด้านงบประมาณในการ
สั่งซื้อหนังสือรวมทั้งท าข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก (MOU) เช่น ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะให้ความอนุเคราะห์เอกสาร
และสื่อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัยด้านกฎหมาย เพ่ือเป็นการพัฒนาเรียนการสอนและเป็น
การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 9.3  The laboratories and equipment are adequate and updated to support edu-
cation and research. 
 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2557  มีการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงพ้ืนที่ในส่วน
ที่คณะฯรับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง เช่น การพัฒนา
ห้องสมุดกฎหมาย ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร
ไว้บริการแก่นิสิตในหลักสูตรด้วย โดยในปีงบประมาณ 2559 สามารถจัดสรรงบประมาณจัดท าห้องเพ่ิมเติม
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เพ่ือรองรับด้านการค้นคว้า การเรียนการสอนและการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจ านวน 2 ห้องไว้ส าหรับนิสิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท าวิจัยโดยเฉพาะ และได้รวบรวมงานวิจัยทางกฎหมาย 
บทความวิชาการ ค าพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
ในประเทศไทย ทั้งนี้ได้รวบรวมไว้ในห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์ 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 
to support education and research. 
 คณะนิติศาสตร์มีการให้บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยใช้ระบบกลางของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการให้การบริการ 
รวมทั้งมีห้องเรียน  i-classroom และให้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการท า E-Learning เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และคณะนิติศาสตร์ได้จัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไว้ให้แต่ละห้องพักอาจารย์และยังมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางในละห้องที่เชื่อมต่อกับ
เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ส าหรับใช้พิมพ์งานที่มีจ านวนมาก นอกจากนี้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นคณะฯได้จัดสรรงบประมาณสั่งซื้อพ้อยเตอร์เพ่ือให้คณาจารย์เบิกน าไปใช้ในการอ านวย
ความสะดวกด้านการเรียนการสอนของตน ในส่วนของการบ ารุงรักษา คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าด้าน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมาให้บริการ และยังสามารถติดต่อประสาน
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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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 
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ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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 3 

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 
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AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 

 

AUN. 10 Quality Enhancement 
 

AUN 10.1  Stakeholders’ needs and feedback serve as inputto curriculum design and 
development [1] 
 การออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ 2557 ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญจากผู้
มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรน าความเห็นของอาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร นิสิตปริญญาตรีของ
คณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูลการส ารวจความสนใจของผู้เรียนก่อนท าหลักสูตร หน่ วยงานผู้ใช้บัณฑิต และ
บุคคลทั่วไป นโยบายทิศทางการพัฒนาประเทศ น าไปออกแบบหลักสูตรและพัฒนาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง ข้อก าหนดหลักสูตร โครงการสร้าง เนื้อหา      กลยุทธ์การสอน การวัดประเมินผลและอ่ืนๆ มีการ
เน้นชั่วโมงปฏิบัติที่เหมาะกับการศึกษาระดับปริญญาโทซึ่งมีหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) มีหมวดวิชาเอกเลือก 4 
กลุ่มเพ่ือรองรับความสนใจผู้เรียน เช่นกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มวิชา
กฎหมายธุรกิจ กลุ่มวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการทบทวน
ปรับปรุงเนื้อหา แผนการเรียนให้เหมาะสมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเสนอปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ขั้นสูง ปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูงให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียน
การสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของ
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุ
เป็นข้าราชการตุลากรในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ
อัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (กอ.)นอกจากนี้ยังเสนอปรับแผนการเรียนให้
เหมาะสมอันเกิดประโยชน์ด้านการจัดเรียงล าดับเนื้อหารายวิชากับผู้เรียนโดยจากเดิมให้เรียนรายวิชากฎหมาย
อาญาขั้นสูงในภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน, เดิมเรียนรายวิชากฎหมาย
ระหว่างประเทศขั้นสูงในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และเดิมเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมายในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น 
แทนและมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตก ากับดูแลให้การ
ด าเนินการหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
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AUN 10.2 The curriculum design and development process is established and sub-
jected to evaluation and enhancement [2] 
 ในปี 2561 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มีการปรับปรุงตามกรอบ
ระยะเวลาซึ่งได้ก าหนดไว้ในการด าเนินงานหลักสูตรของสถาบันและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดย
การปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี โดยปรับปรุงเป็นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ 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
ดังกล่าวจะเริ่มเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ซึ่งได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใน
การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้การออกแบบหลักสูตรที่ผ่านมาเน้นชั่วโมงปฏิบัติที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง เพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติ โดยหลักสูตรใหม่
เน้นการศึกษากฎหมายขั้นสูงที่สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  ของประเทศอย่าง
ยั่งยืน บนพื้นฐานของหลักนิตธิรรม โดยต้องการให้นิสิตที่จบในหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และประชาคมอาเซียน
ได้ และมีใจที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม และนิติจิติอาสา นอกจากนี้รายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตรปรับปรุงยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครสอบตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของระเบียบคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลากรใน
ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (กอ.)ด้วย  
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AUN 10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

มีการทบทวน ประเมินการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กันมีวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน
ระบบ www.reg.up.ac.th ซึ่งการเรียนในแต่ละวิชาผู้สอนได้แจ้งถึงรายละเอียดการเรียนการสอน เนื้อหา
หัวข้อ วิธีการกิจกรรมที่ใช้ในการสอน และแจ้งการวัดประเมินผล ตามแบบของมคอ. 3 ในรายวิชาต่างๆ มี
รูปแบบการสอนและการวัดผลประเมินผล เช่น การสอบเก็บคะแนน การให้ท ารายงาน  การถามตอบแสดง
ความคิดเห็นระหว่างกันในชั้นเรียน การเขียนบทความ การสอบปลายภาค การน าเสนองาน การค้นคว้าความรู้
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ การลงพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือรับทราบปัญหาที่เก่ียวข้องประเด็นกฎหมาย เป็นต้น 

http://www.reg.up.ac.th/
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 10.4 Research output is used to enhance teaching andlearning  

 อาจารย์ที่สอนในหลักสูตร มีต าแหน่งทางวิชาการ คือ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และหรือส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกในประเทศ ต่างประเทศ มีผลงานวิชาการจ านวนมาก นอกจากจะ
น าไปใช้ประโยชน์เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ ผู้สอนแต่ละคนได้น าประสบการณ์การท าวิจัยมาใช้ในการสนุน
เสริมการการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจที่ง่ายและ
เกิดมุมมองใหม่ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และเป็น
ตัวอย่างที่ส าคัญในการต่อยอดเพ่ือท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ 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” มาใช้เพ่ิมมุมมองการเรียน
การสอนรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง , งานวิจัยเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยตาม
กฎหมายไทยและฝรั่งเศส และวิจัยเรื่อง“บทบาทของกฎหมายเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” 
เพ่ือใช้เปิดมุมมองที่น่าสนใจในการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูง  งานวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชากฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ  ผลงานวิชาการเรื่อง “นิติสตรีศาสตร์: มุมมองเพ่ือส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย” มาใช้ในประเด็นการวิเคราะห์ในรายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ  เป็นต้น  

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 
AUN 10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 
and student services) is subjected to evaluation and enhancement 
 คณะนิติศาสตร์ มีทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ห้องศาลจ าลอง ห้อง
บัณฑิตศึกษา ห้องสมุดกฎหมายที่ให้บริการในการยืมหนังสือได้ โต๊ะเก้าอ้ีที่รองรับการมาใช้บริการทั้งแบบนั่ง
เป็นกลุ่ม หรือส่วนตัว คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้น มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้บริการ นอกจากนี้มีห้องฟัง
บรรยายเนติบัณฑิตยสภาส าหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภาที่ให้บริการในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.ของวันปกติ และตั้งแต่ 09.00-16.00 น.ในวันเสาร์ มีห้อง
ศูนย์ช่วยเหลือและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย และในเวลาต่อมาได้ขยายพ้ืนที่การอ่านหนังสือในห้องสมุดให้
กว้างขวางขึ้น และเพ่ิมคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับการท างานของคณาจารย์และบุคลากร ทั้งนี้การพัฒนาคุณภาพ
ของการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้น าผลจากการประเมินของผู้เรียนใน
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ระบบ reg.up.ac.th และจากการได้รับแจ้งจากผู้สอนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง น าใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
คุณภาพของบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ จะเห็นได้จากการน าหนังสือ หรืองานวิจัยที่ใช้
ส าหรับผู้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มาเพ่ิมในห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์ทุกๆปี และการมีห้องไว้
ส าหรับผู้เรียนปริญญาโทโดยเฉพาะ 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms aresystematic and subjected 

มีการน าข้อมูลสะท้อนกับจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน องค์กรวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือ
ปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง ปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูงให้มีความ
ครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนใน
การสมัครตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบ
คัดเลือก การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลากรในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และ
ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและ
ทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (กอ.) 
นอกจากนี้ยังเสนอปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมอันเกิดประโยชน์ด้านการจัดเรียงล าดับเนื้อหารายวิชากับ
ผู้เรียนโดยจากเดิมให้เรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น เรียนในภาค
การศึกษาปลาย แทน, เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น 
เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมายในภาคการศึกษา
ปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทนซึ่งเป็นการด าเนินการที่น าเอาข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะได้รวบรวมข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียบางส่วน
แล้วแต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะและผู้เกี่ยวข้องควรด าเนินการปรับปรุงกลไกการด าเนินงานส่วนนี้ให้ครบถ้วน
อันจะเกิดประโยชนต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

3 3 
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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  

3 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) 

3 3 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3 3 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 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 

ส าหรับปัจจุบันปีการศึกษา 2559-2561 มีนิสิต 25 คน ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ข จ านวน 1 คน, ในภาคเรียนที่ 2/2560 มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 1 คน และแผน ข จ านวน 4 คน ส่วนภาคเรียนที่ 3/2561 คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาแผน ก แบบ ก 2 จ านวน 1 คน และแผน ข จ านวน 7 คน, กรณีนิสิตรักษาสภาพ แผน ก แบบ 
ก 2 จ านวน 10 คน แผน ข จ านวน 11 คน, ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 2 คน และแผน 
ข จ านวน 2 คน อย่างไรก็ตามพบว่ามีนิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาจ านวนทั้งหมด 11 คนตั้งแต่มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาซึ่งถือว่ามีจ านวนมากเพ่ือเทียบกับสัดส่วนจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษา ซึ่ง
คณะได้มีการพูดคุยสอบถามนิสิตและได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาสาเหตุของการไม่ส าเร็จการศึกษาหรือพ้น
สภาพการศึกษา9มีหลายปัจจัย เช่น เรื่องการจัดสรรเวลาไม่ลงตัว การไม่มีหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
ที่ตนสนใจ การย้ายไปท างานต่างถิ่น ปัญหางบประมาณการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ซึ่งคณะหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับปรุงการส าเร็จการศึกษาและการออกกลางคันของนิสิตในหลักสูตรได้ก าหนดแนวทาง
และแนวปฏิบัติในการก ากับติดตามเพ่ือให้นิสิตยื่นหัวข้อและเข้าสู่กระบวนการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระโดยจัดท ากิจกรรมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ 
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AUN 11.2  The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement 
 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีระบบรวบรวมและวิเคราะห์สถิติ เกี่ยวกับจ านวนนิสิตในหลักสูตรที่เป็น
ปัจจุบันเพ่ือให้ทราบถึงผลการส าเร็จการศึกษาและจ านวนนิสิตที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในแต่ละชั้นปี จาก
ข้อมูลสถิติ พบว่าไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาเกินก าหนดระยะเวลา แต่
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้น าประเด็นดังกล่าวมาประชุมเพ่ือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งพบว่าที่
นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาส่วนหนึ่ง เป็นกรณีที่นิสิตยังไม่ยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการ
ค้นคว้าอิสระ หลังเรียนรายวิชาต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คณะได้แก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการส่งหนังสือแจ้งเตือนถึง
กรอบระยะเวลาการศึกษาให้นิสิตได้ทราบด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 

                                                 
9ข้อมูลนิสติและภาระงานภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา  
ปีการศึกษา 2560 
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AUN11.3  Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement  

การรวบรวมภาวการณ์มีงานท านั้นเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่เรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ส่วนใหญ่มีงานประจ าที่ท าอยู่แล้ว และจากการสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิตพบว่า บัณฑิตสามารถน าความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนางาน ซึ่งน าไปสู่
ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่ท าอยู่เพ่ิมมากขึ้น เช่น เป็นปลัดอ าเภอ เป็นอัยการ เป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์  
เป็นนิติกร เป็นต ารวจ เป็นต้น  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

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

ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทซึ่งเป็นในรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ด าเนินการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8 ซึ่งมีนิสิตน าเสนอผลงานจ านวน 8 คน โดย
แบ่งเป็นแผน ก แบบ ก 2 จ านวน 4 คน ในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ 1. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ศึกษากรณี:การจัดเก็บข้อมูลในระบบระเบียนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล โดย กิจจา ทรงความเจริญ 2.การศึกษาความเป็นไปได้ทางกฎหมายในการรับรอง
แรงงานข้ามชาติ เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว) โดย จักรี แป้นจันทร์ 3.หลักการ
รอการลงโทษ : ศึกษากรณีแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (3) โดย สุพัตรา คาหอม 4.
บทบาทของฝ่ายปกครองในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระดับชุมชน โดย มาริสา แย้มเจริญ และ แผน ข จ านวน 4 
คน ในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้ สิทธิในการเข้าถึงการท างานของเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 โดย อัจฉรี สุริคา และผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 2.ปัญหาการบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊าน
พะเยา โดย สมเกียรติ แสงแก้ว และผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์  3.ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการ
บ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด : กรณีศึกษาในพ้ืนที่ อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดย      ธี
รัตน์ อิทธิพลาลักษณ์ และ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 4.กฎหมายลิขสิทธิ์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์จากการใช้งานวรรณกรรมในสถาบันการศึกษา : ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยพะเยา โดย 
กฤติยาภรณ์ วงศ์ขัน ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ และสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้มีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 6 คน โดยแบ่งเป็น แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 
1 คน และแผน ข จ านวน 5 คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาอีก 8 คน ซึ่งจากการพัฒนาระบบและการมี
กิจกรรมพบปะพูดคุยกันระหว่างอาจารย์และนิสิตมีแนวโน้มว่านิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเพ่ิมขึ้น 

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

ระบบการรับข้อมูลป้อนกลับที่ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมให้แก่คณะ ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิตอย่างไรก็ตาม นอกจากนี้คณะได้ด าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน เช่น ผู้สอน นิสิต เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการหลักสูตรนิติศาสตร
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 อีกด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

ผลกำรประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
11.1 The pass rates and dropout rates are established,  
      monitored and benchmarked for improvement (1) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2 3 

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) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การ
ได้งานท า เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

 

2 3 

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 3 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are  es-
tablished, monitored and benchmarked for  

2 3 
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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
       improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

ควำมคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 

องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน เป็นไปตำมเกณฑ ์

องค์ประกอบที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพหลักสูตรตำมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  
AUN. 1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง (Expected Learning Outcomes) 3 

 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชดัเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3 

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นัน้ๆ และผลการเรียนรูท้ั่วไป 

3 

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

3 

AUN. 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 3 

 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทนัสมัย 3 

 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทนัสมัย 3 

  2.3 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และ
ข้อก าหนดรายวิชาได ้

3 

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

3 

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านงึถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3 

 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมสี่วนสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่าง
ชัดเจน 

3 

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม 
บูรณาการและทันสมัย 

3 

AUN. 4 วิธีกำรเรียนกำรสอน (Teaching and Learning Approach) 3 

 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชดัเจน และสื่อสารสู่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 3 

  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลผุลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

3 

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 

AUN. 5 กำรประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 3 

  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วธิีการ ข้อบังคบั สัดส่วนการ
ประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมคีวามชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเก่ียวข้องทราบ 

3 

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3 

 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทนัเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3 

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3 

AUN. 6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality) 3 
 6.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหนา้ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลงั การ
เลิกจ้าง และการเกษียณอายงุาน) เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน 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 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน (Support Staff Quality) 3 

 7.1 มีการวางแผนและด าเนนิการตามแผนบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนนุ หรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวชิาการ 

3 

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
การจ้างงาน ความก้าวหนา้ทางสายงานของบุคลากรสายสนบัสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดย
ทั่วกัน 
 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน 3 

 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนนุ และจดักิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

3 

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ  
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนนุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 

3 

AUN. 8 คุณภำพและกำรสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 3 

 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน 
ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั 

3 

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑใ์นการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการ
และเกณฑ์ 

3 

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวชิาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3 

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

3 

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ (Facilities and Infrastructure) 3 

  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนบัสนนุการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ 
ฯลฯ) 

3 

  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 กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ (Quality Enhancement) 3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
 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) 

3 

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจยัน าเข้า และผลการ
ป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

3 

AUN. 11 ผลผลิต (Output) 3 

 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณ
งานวิจยัของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพงึพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

3 

ระดับในภำพรวม  3 

 
 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561       หนา้ | 79 

 
 

รำยงำนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนำ 
 

ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2561 
AUN. 1 ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง 

จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 
1.มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่พัฒนานิสิตได้อย่าง
หลากหลาย 

1.พัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้มีความชัดเจน
มากขึ้น 

AUN. 2 รำยละเอียดของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.มีรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้
ผู้เรียนได้มีทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ 
 

1.เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความ
หลากหลายและผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย 

AUN. 3 โครงสร้ำงและเนื้อหำของหลักสูตร 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.มีจ านวนวิชาเอกเลือกท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนอง
ความสนใจผู้เรียน 

1.พัฒนารายวิชาของหลักสูตรให้เป็นที่สนใจของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

2.เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรน าไปต่อยอดในการ
สอบต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย 

AUN. 4 วิธีกำรเรียนกำรสอน 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.ผู้สอนได้ใช้การสอนแบบ Active Learning และมี
ความหลากหลาย 

1.พัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น 

AUN. 5 กำรประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
เน้นการฝึกปฏิบัติแก่ผู้เรียนให้มีทักษะทางกฎหมาย 

1.สะท้อนกลับให้ผู้เรียนได้ทราบถึงผลการประเมิน
ผู้เรียนเพื่อให้พัฒนาต่อไปได้ 

AUN. 6 คุณภำพบุคลำกรสำยวิชำกำร (Academic Staff Quality) 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ครบถ้วน 

1.พัฒนาคณาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน
เพ่ือรองรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีมีจ านวน
เพ่ิมข้ึน 
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2.มีจ านวนผู้สอนที่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน
มากและมีความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลาย 

 
 

3.มีจ านวนผู้สอนที่มีจ านวนมากพอในการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
AUN. 7 คุณภำพบุคลำกรสำยสนับสนุน 

จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 
1.เจ้าหน้าทีม่ีการปฏิบัติงานมาเป็นเวลานาน 1.ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอต่อการ

สนับสนุนงานวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร 
2.พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพที่
เพ่ิมข้ึน 
3.พัฒนาระบบการท างานแทนกันได้และใช้ระบบ
แบ่งปันข้อมูลที่ท างานเชื่อมโยงร่วมกันได้ 

AUN. 8 คุณภำพและกำรสนับสนุนผู้เรียน 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.มีโครงการในแผนปฏิบัติการในการพัฒนาผู้เรียน 
 
 

1.กระตุ้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมมากข้ึน 
2.ท าระบบติดตามผู้เรียนให้มีความชัดเจนและ
ต่อเนื่องหลากหลายวิธีการ 

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงกำยภำพ 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.มีห้องสมุดกฎหมายส าหรับการค้นคว้า และห้อง
บัณฑิตศึกษาภายในห้องสมุดกฎหมาย 

1.มีห้องบัณฑิตศึกษาที่มีอุปกรณ์ต่อการเรียนรู้ของ
นิสิต 

2.มีห้องประชุม และศาลจ าลองส าหรับแลกเปลี่ยน
และพูดคุยระหว่างผู้สอนและนิสิต  

AUN. 10 กำรส่งเสริมคุณภำพกำรศึกษำ 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

1.ควรพัฒนาและหามาตรการที่ให้นิสิตส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 

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

3.ประเมินผลจากผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนเพื่อ
น ามาพัฒนาการด าเนินงานหลักสูตร 

AUN. 11 ผลผลิต 
จุดเด่น จุดที่สำมำรถพัฒนำได้ 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาพัฒนาต่อยอดความรู้ไปเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 

1.หามาตรการให้มีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นและลด
อัตราการพ้นสภาพ 

2.ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในผลผลิตของหลักสูตร 2.ท าระบบให้ผู้เรียนส าเร็จการศึกษาตามแผนการ
ศึกษา 
3.พัฒนาระบบการติดตามผู้เรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภำคผนวก 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

1. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 
3. คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
4. เว็บคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/ 
5. เพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School/ 
6. โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2561 
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