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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ในระดับปริญญาเอกเป็นปีแรก มีนิสิต 3 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 3 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน คณะนิติศาสตร์มีคณาจารย์ซ่ึงมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 16 คน คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจ านวน 7 คน  
 ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี ้พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่  
 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  ระดับ 3 
AUN. 2 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Program Structure and Content)  ระดับ 3 
AUN. 3 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)   ระดับ 3 
AUN. 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  ระดับ 3 
AUN. 5 คุณภาพบุคลากรสายวชิาการ ( Academic Staff)  ระดับ 3 
AUN. 6 คุณภาพและการสนบัสนุนผู้เรียน ( Studen Sopport Services)  ระดับ 3 
AUN. 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)  ระดับ 3 
AUN. 8 ผลผลิต (Output and Out Comes)  ระดับ 3 
 
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา  
 จุดเด่น  

1. มีรายวิชาในหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่ส าคัญต่าง ๆ  อาทิ การค้นคว้า 
การวิเคราะห์ การสื่อสาร การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น 

2. มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ครบถ้วน 
3. หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับการความต้องการในการพัฒนาประเทศและการเป็น

ประชาคมอาเซียน  
4. มีจ านวนผู้สอนที่มีต าแหน่งทางวิชาการและทรงคุณวุฒิภายนอกในหลากหลายวิชาและมีงานวิจัย

อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแหล่งสืบค้นออนไลน์และฐานข้อมูลทางกฎหมาย westlaw ที่ใช้อย่างแพร่หลายในมหาวิทยาลัย

ชั้นน าของโลกให้แก่นิสิตและบุคลากร  
6. หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิพากษ์วิเคราะห์ (Critical 

analysis thinking) 
7. หลักสูตรสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ( Sustainable 

development goals) เพ่ือตอบสนองความสนใจผู้เรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา   

1. ควรพัฒนาและหามาตรการที่ให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
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2. ควรพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้านการวิจัยทางนิติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ และกลุ่มประเทศอาเซียนเชิง
เปรียบเทียบ 

 3. ควรบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable development 
goals) ในทุกรายวิชา 
 4. ควรสนับสนุนงบประมาณการวิจัยแก่นิสิตให้มากขึ้น 
 5.ควรพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงให้แก่บุคคลากรและนิสิตโดยประเมินตามมาตรฐานสากล 
 6.ควรพัฒนาสถานที่ และเครื่องมือในการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับดุษฎีบัณฑิต 
 8.ควรส่งเสริมงบประมาณให้เหมาะสมกับจ านวนนิสิตเพ่ือพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
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วสิัยทัศน์ พันธกิจของมหำวทิยำลัยพะเยำ 

 
วิสัยทัศน์ 

"มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" 
          หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือชี้น า และสร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ
ตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567 
 
พันธกิจ  
          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 ได้ระบุ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา "ให้
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ" และด้วยความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและ
สังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนิน พันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ จึงด าเนินพนัธกิจ 5 ด้าน สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพ รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงานเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปะและ
วัฒนธรรม และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคม
โลก ปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มีทักษะการเป็นผู้นาและการทางานเป็นทีม 
รวมถึงทักษะการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัย ยืดหยุ่น ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ 
(Professional Standard Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที่ทันสมัย เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัด
การศึกษาใหม่ ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการ
บริหารจัดการที่สร้าง ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและสังคม ระบบการศึกษารองรับและ
ตอบโจทย์พ้ืนที่ในการยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล 
และนานาชาติ 
 2. วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและ
วิชาชีพ ตอบสนอง ความต้องการตลาดแรงงานแล้ว การเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent and Skilled Human Resources) มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐาน การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่นาไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ สร้าง
นวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
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แข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและ
การประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และด้านสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ เน้นการวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบโจทย์ชุมชน สังคม และความต้องการของประเทศ (Demand side) 
ส่งเสริมการเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การนาไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือ
กับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาคการเกษตร เพ่ือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ
พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 
 3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้าน
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น "ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for 
Community Empowerment)" มหาวิทยาลัยต้องคานึงถึงพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็น
พันธกิจหลักสาคัญอีกพันธกิจหนึ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้องสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี และเป็นที่พ่ึงให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้างรายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชนและสังคมที่เกิดขึ้น เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั่นคง หลุดพ้นจากความ
แตกต่างและเหลื่อมล้ า เกิดสังคมความสุข 
 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเป็นไทย การด ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให้ความส าคัญเพ่ือเสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ การท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในพื้นท่ีศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงามและมีความ
เป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับชุมชน (University engagement) เพ่ือการท านุบ ารุง 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตส านึกปลูกฝังค่านิยม และภาคภูมิใจในวิถีชีวิตที่ดีงาม ของประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและบุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเชื่อมโยงกลมกลืน กับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เป็นระบบ 
 5. บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน มี
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศก าหนดในการบริหารคน บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบ
ได้ เพ่ือเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข ของบุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงาน
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของบุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
บุคลากรมี Mindset ของการทางานและการบริหารร่วมกัน และมีภาวะความเป็นผู้นา (Leadership) และผู้ตาม
ในโลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดงความคิดเห็นในการด าเนินงาน เพ่ือ
กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการด าเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ 
กระตือรือร้นในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความมุ่งมั่น และต้องเห็นภาพ
และทิศทางในระยะยาว (Visionary) ด้วยหลักการทางานร่วมกัน "สานความคิด สร้างจิตใจ" รวมพลังของ
บุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างระบบ
การบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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ส่วนที่  1 โครงร่ำงหลักสูตร (Program Profile) 

 
1.ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

ปรัชญาของหลักสูตร นักวิจัยทางนิติศาสตร์ชัน้สูง และองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักนิตธิรรม   

ความส าคัญของหลักสูตร 
  การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของไทยในปัจจุบันมีอยู่อย่าง

จ ากัด ในขณะที่ความต้องการบัณฑิตในระดับดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์มีอยู่จ านวนมาก เพราะการใช้
ประโยชน์ของดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในวงการบริหารราชการของประเทศไทยใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้องการองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าไปใช้พัฒนาองค์กรในภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องผนึกก าลังความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ เพ่ือพัฒนานัก คิดและ
นักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดทางกฎหมายองค์รวมจนถึงระดับสูงสุดเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง  

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจึงท าหน้าที่พัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ให้สอดรับกับการขยายตัวและการพัฒนาตามความ
ต้องการของประเทศ โดยความรู้ทางวิชาการและผลการวิจัยทางกฎหมายที่ได้จากการศึกษาในระดับดุษฎี
บัณฑิตสามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เข้มแข็งซ่ึงเชื่อมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 4 
“คนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียมกัน และมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  

หลักสูตรนิติศาสดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงด้านกฎหมาย
ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของคณะนิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างทักษะทางวิจัย ต่อยอด
ความคิดทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากยิ่งยึ้นในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการวิจัยทาง
กฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ลดความเลื่อมล้ าและสร้างความเท่าเทียม โดย
ผสมผสานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการค้นคว้าหาความรู้ทาง
กฎหมายให้เป็นเป็นตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิง
คุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และการตั้งสมมุติฐานการวิจัยทาง
นิติศาสตร์ที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริงใน
ระยะยาวโดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วนหรือการสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้ไปสู่ความเป็นสากล 

พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพด้านกฎหมายโดยสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้
ครอบคลุมในทุกระดับทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงานที่ต้องการ

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

ครอบคลมุเนื้อหา มีความเช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นในวงวิชาการโดยมีรูปแบบ วิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทัน
การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในระดับท่ีสูงขึ้นบนพื้นฐานหลักนิติธรรม โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะทางปัญญาและประยุกต์วิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกที่มี
ระเบียบวิธีคือ นิสิตต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง (experiential learning) โดยต้องใช้ทฤษฎีและ
หลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ต้องด าเนินบทบาทของนักวิจัยด้านนิติศาสตร์ขั้นสูง  ต้องลงมือท าวิจัยด้วย
ตนเองภายใต้การให้ค าแนะน า ก ากับดูแลใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งวิธีการศึกษาเช่นนี้ช่วยท าให้นิ สิต
ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท าวิจัยทางกฎหมายและได้รับความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและบทบัญญัติ
ของกฎหมาย เข้าใจศักยภาพและข้อจ ากัดของระบบกฎหมายในโลกแห่งความเป็นจริงอันจะน ามาซึ่งความคิด
เชิงวิพากษ์ (critical thinking) และแนวทางในการสร้างนวัตกรรมทางความคิดด้านกฎหมาย (Legal 
innovation) ที่ผลักดันการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพ่ือการผลิตและพัฒนาก าลังคนและการวิจัยที่พร้อมใช้
งาน ตลอดจนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย รวมถึง
ผลักดันให้เกิดการวิจัยเชิงพ้ืนที่และเศรษฐกิจฐานรากสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีดังนี ้
 1. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นนักวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูงที่สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหา

กฎหมายที่ซับซ้อนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 
21 ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ 
 2. เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงด้านการค้นคว้า การวิจัยเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย
ที่เกิดขึ้นให้เป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 

 3. เพ่ือสร้างนักนิติศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 
  

2.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO) 
1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 
2. สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (PLO) 

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

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (PLO) 

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

3. ทักษะทางปัญญา (1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้
เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

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

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อ่ืนในการจัดการ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้ น าและผู้ ตามได้อย่ าง เหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

(4)  มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเ พ่ือใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

6. สุนทรียศิลป์ (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

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

(2) มีทักษะในการให้เหตุผลทางกฎหมาย 
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โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 ชื่อภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Laws Program 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  
 ชื่อเต็ม (ไทย)  :     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ชื่อย่อ (ไทย)  :     น.ด. 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :     Doctor of Laws 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     LL.D. 
3. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
4. รูปแบบของหลักสูตร 

  4.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 3 ปี 
  4.2 ภาษาที่ใช้ 

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

5.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 
5.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564   
5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร   
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร   
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564    

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

 นักวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูง และองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายเพ่ือพัฒนาชุมชน สังคมในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักนิติธรรม   
     8.โครงสร้างหลักสูตร 
    โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
แบบ 1 แบบ 1.1 แบบ 1 แบบ 1.1 

วิทยานิพนธ์ 48 48 
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - (3) 
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 48 48(3) 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
 
9. แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

 
9.1 แผน 1 แบบ 1.1  

ชั้นปีที่  1  
ภาคการศึกษาต้น 

100811  สัมมนา 1  1(0-3-2) 
 Seminar 1  
100800 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม      8(1) หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
100800 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม       8 หน่วยกิต 

 
 

ชั้นปีที่  2  
ภาคการศึกษาต้น 

100812  สัมมนา 1  1(0-3-2) 
 Seminar 1  
100800 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม      8(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
100800 วิทยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม    8 หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 
100813  สัมมนา 3  1(0-3-2) 
 Seminar 3  
100800 วิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม      8(1) หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย 
100800 วิทยานิพนธ์   8 หน่วยกิต 
 Thesis  
 รวม    8 หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 3 คน และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตร ประกอบไปด้วย  
1.ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
2. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
3. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 

2 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
2. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
3. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 
4. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
5. ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอก ซึ่งทุกคนมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์หรือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมถึงมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอนไว้ ดังนี้ 
1.ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
2.ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ 
3.ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
4.ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
ทั้ งนี้อาจารย์ผู้ สอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น
ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกประการ โดย
ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มีคุณวุฒิทั้งในระดับ
ปริญญาเอก มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง ทุกคน 

5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน 
ที่เป็นอาจารย์พิเศษ  
(ถ้ามี) 

ไมมี่ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ก าหนดคุณสมบัติของของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก ไว้ดังนี้ 
1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ซึ่ งปั จจุบันมีคณาจารย์ที่ ได้ รั บการ พิจารณาแต่ งตั้ งจาก
มหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
2. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
3. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 
4. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
5. ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไว้ดังนี้ 
กรณี เป็นอาจารย์ประจ า 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
2.มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 
เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดย
ผ่ านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาและแจ้ ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
  

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ต้อง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันรวมไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้ 
1 .  ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ภ ายนอกมหาวิ ทย าลั ย  เป็ นประธ าน
คณะกรรมการสอบ 
2. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงาน
วิชาการดังนี้ 
   1) กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 2) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

ส าหรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก าหนดไว้ดังนี้  
กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ 

10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนี่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 
เรื่อง และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 โดยได้ก าหนดไว้ในรายวิชาสัมมนา 3 ชั้นปีที่ 3 เทอม
หนึ่ง ให้ผู้เรียนทุกคนต้องเขียนรายงานและน าเสนอวิทยานิพนธ์
ในประเด็นที่เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ พร้อมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้จัดโครงการอบรมวิธีการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่
ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
และ บรรณาธิการวารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในวงวิชาการด้านนิติศาสตร์ 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก าหนดภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน เป็นที่ปรึกษา ได้ดังนี้ 
 1) คุณวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 1 คน 
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา หรือ 
 2 )  คุณวุฒิ ปริญญา เอกและด า ร งต าแหน่ ง ระดับผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ 1 คนต่อ
นักศึกษาระดับปรญญาโทและเอกได้ไม่เกิน 10 คนต่อภาค
การศึกษา 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

คณะได้เริ่มด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะ
ครบก าหนดปรับปรุงตามรอบหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2569 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีผล
การด าเนินงานครบถ้วน 
ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (บัณฑิตศึกษา) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้อีกหนึ่งหลักสูตร  เมื่อพิจารณาในหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 รวมกับ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 แล้วต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร หลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก ต้องเป็นชื่อสาขาวิชาเดียวกัน ประกอบกับหนังสือที่ สกอ. ตอบข้อหารือประเด็นข้อ
หารือประเด็นการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ ศธ 0506(2)/5098 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559   
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 หลักสูตร โดยหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นชื่อสาขาวิชาเดียวกัน ประกอบกับหนังสือที่ สกอ. ตอบข้อหารือประเด็นข้อหารือ
ประเด็นการก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ ศธ 0506(2)/5098 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559  และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ประกอบไปด้วย  
1. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
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2. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
3. ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี
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จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในมคอ. 2 
 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา 
สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร>> 

ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 

1.นายนภนันต์ ศุภศิริพงษชั์ย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก Ph.D ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

Noppanun Supasiripongchai. (2020). The legal protection of breeder’s 

rights for new plant varieties in Thailand:  The need for 

law reform considering the International Convention for 

the Protection of New Varieties of Plants 1991. Journal of 

World Intellectual Property, Volume 23 Issue 3- 4.  p. 

202-231.  

Noppanun Supasiripongchai. (2018). Parallel importation and intellectual 

property law in Thailand.  Official Conference Proceedings of 

the Asian Conference on the Social Sciences 2018 , p. 193-

203. ISSN: 2186 – 2303. Kobe, Japan.  

Noppanun Supasiripongchai. (2019). Intellectual Property Law in Thai-

land, in International Encyclopaedia of Laws:  Intellectual 

Property.  Kluwer Law International B.V. .  [ ISBN 978-90-

654-4887-3], 267 page. 
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2.นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก Docteur en droit  
(Tres Honorable) 

ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

ภัทรำวรรณ รัตนเกษตร. (2564). มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการ

สร้างป่าเอกชน: ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายป่าไม้ของประเทศ

ฝร่ังเศสและประเทศไทย , วารสารรามค าแหง ฉบับนติศิาสตร์. 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564. หน้า 

91-136. 

ภัทรำวรรณ รัตนเกษตร. (2562). การคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายและการ

ป้องกันการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนใน

พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารนิติ รัฐกิจ และ

สังคมศาสตร์. ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2562. หนา้ 125-151. 

ภัทรำวรรณ รัตนเกษตร. (2560). การป้องกันการกระท าความผิดอาญาของ

เด็กและเยาวชน :  เกณฑ์อายุ ในการควบคุมเค ร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล.์ วารสารรามค าแหง ฉบับนติศิาสตร์. ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 

2 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560. หนา้ 55-81. 
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3.นายธิติ ไวกว ี ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปริญญาเอก Ph.D ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

ธิต ิไวกวี. (2562). หลักอธิปไตยเหนือดินแดนท่ีไม่สอดคล้องในยุคแอนโทรโป

ซีน. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 

1. หนา้ 1-21. 

ขวัญดา ไชยมงคล และ ธิติ ไวกวี. (2561). แนวคิดสิทธิชุมชนและการมีส่วน

ร่วมส าหรับการอนุรักษ์ การใช้อย่างยั่งยืน การเข้าถึงและ

แบ่งปันผลประโยชน์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ: กรณีการอนุรักษ์พื้นท่ีม่อนหินเขียว ชุมชนห้วยยาง

ขาม พะเยา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี  7 , หน้า 2146-2161. 25-26 

มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  

นภิาภรณ์ ลาภเสถียร และ ดร.ธติ ิไวกวี. (2560). มาตรการในการประเมินผล

กระทบทางสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมการควบคุมและก าจัดแมลง

และสัตว์พาหะน าโรคในการอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด

สิทธิในการด ารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศท่ีดี. ใน รายงานสืบเนื่อง

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ปัญจวีสวรรษ ธรรมศาสตร์

ล าปาง น าทางประชาชน พัฒนาสู่สากล, หน้า 308-323. 4 

พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง.  

 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
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ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร>> 

ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 

1.นายนภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

Noppanun Supasiripongchai. (2020). The legal protection of 

breeder’s rights for new plant varieties in Thailand: The 

need for law reform considering the International Con-

vention for the Protection of New Varieties of Plants 

1991. Journal of World Intellectual Property, Volume 23 

Issue 3-4. p. 202-231.  

Noppanun Supasiripongchai. (2018). Parallel importation and 

intellectual property law in Thailand. Official Conference 

Proceedings of the Asian Conference on the Social Sci-

ences 2018, p. 193-203. ISSN: 2186 – 2303. Kobe, 

Japan.  

Noppanun Supasiripongchai. (2019). Intellectual Property 

Law in Thailand, in International Encyclopaedia of Laws: 

Intellectual Property. Kluwer Law International B.V.. 

[ISBN 978-90-654-4887-3], 267 page. 
2.นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Docteur en droit 

(Tres Honora-
ble) 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ภัทรำวรรณ รัตนเกษตร. (2564). มาตรการทางกฎหมายเพื่อ

ส่งเสริมการสร้างป่าเอกชน: ศึกษาเปรียบเทียบ

กฎหมายป่าไม้ของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย 

, วารสารรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์. ปีท่ี 10 ฉบับ

ท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564. หน้า 

91-136. 
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ภัทรำวรรณ รัตนเกษตร . (2562). การคุ้มครองสิทธิทาง

กฎหมายและการป้องกันการกระท าความผิดทาง

อาญาของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีอ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา. วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์. 

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

2562. หนา้ 125-151. 

ภัทรำวรรณ รัตนเกษตร . (2560). การป้องกันการกระท า

ความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน : เกณฑ์อายุใน

การควบคุมเค ร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ .  วารสาร

รามค าแหง ฉบับนิติศาสตร์. ปี ท่ี  6 ฉบับท่ี 2 

ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560. หน้า 55-

81. 

 
3. นายธิติ ไวกวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก Ph.D อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ธิติ ไวกวี. (2562). หลักอธิปไตยเหนือดินแดนท่ีไม่สอดคล้องใน

ยุคแอนโทรโปซีน. CMU Journal of Law and Social 

Sciences, ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1. หนา้ 1-21. 

ขวัญดา ไชยมงคล และ ธิต ิไวกวี. (2561). แนวคิดสทิธิชุมชนและ

การมีส่วนร่วมส าหรับการอนุรักษ์ การใช้อย่าง

ยั่งยืน การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ตาม

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ: 

กรณีการอนุรักษ์พื้นท่ีม่อนหินเขียว ชุมชนห้วยยาง

ขาม พะเยา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี  7, หน้า 
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2146- 2161.  2 5 - 2 6  ม ก ร า ค ม  2 5 6 1 ณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  

นิภาภรณ์ ลาภเสถียร และ ดร.ธิติ ไวกวี. (2560). มาตรการใน

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม

การควบคุมและก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรค

ในการอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดสิทธิใน

การด ารงชีวิตอยู่ในระบบนิเวศท่ีดี. ใน รายงาน

สืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “ปัญจวี

สวรรษ ธรรมศาสตร์ล าปาง น าทางประชาชน 

พัฒนาสู่สากล, หน้า 308-323. 4 พฤศจิกายน 

2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศนูย์ล าปาง.  

 

4. นางสาววิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก น.ด. อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อุดม งามเมืองสกุล และ วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ. (2563). 

กฎหมายไกล่ เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน. 

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีท่ี 

49 ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน มิถุนายน-ธันวาคม 

2563. หนา้ 297-315 

กิติศักดิ์  ทุมเสน และ  วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ . (2563). 

ม าตรกา รสนั บสนุ นคว ามน่ า เ ชื่ อ ถื อข้ อมู ล

พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ

ยุติธรรม. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 9 , หน้า 
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2778- 2790.  2 3 - 2 4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3  ณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  

กุลรัศมิ์ เวียงแก้ว และ วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ . (2563). 

ปัญหาและทางออกการโอนสิทธิหรือการตกทอด

ทางมรดกของท่ีดิน ส.ป.ก. : ศึกษากรณีพื้นท่ี

จังหวัดเชียงราย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 9, 

หน้า 2397-2410.  23-24 มกราคม 2563 ณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ชาญวิทย์ คิดอ่าน และ วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ. (2563). ศูนย์

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มิติใหม่ในการ

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ย

ข้อพพิาท พ.ศ. 2562. ใน รายงานสบืเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 9 , 

หน้า 2806-2817. 23-24 มกราคม 2563 ณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ธนโชติ เพ็ชรหาญ และ วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ. (2563). 

ปัญหาและอุปสรรคในการมีทนายความขอแรงใน

ชั้นจับกุมของพนักงานต ารวจ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 7/1 : 

กรณีศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย. ใน รายงานสบื

เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย 
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คร้ังท่ี 9 , หน้า 2832-2848. 23-24 มกราคม 

2563 ณ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ศิลป์ สร้อยสังวาล และ วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ. (2563). 

การศึกษาเปรียบเทียบผลของข้อตกลงระงับข้อ

พิพาท ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาค

ประชาชน ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

พ.ศ. 2562 และผลของสัญญาประนีประนอมใน

กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพพิาทในศาล. ใน รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยา

วิจัย คร้ังท่ี 9, หน้า 2791-2805. 23-24 มกราคม 

2563 ณ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

วิภาวรรณ แก้วมณีพร และ วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ. (2563). 

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในกรณีการ

ล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและ

เยาวชน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 9 , หน้า 

2763- 2777.  2 3 - 2 4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 3  ณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ธีรัตน์ อิทธิพลาลักษณ์ และ วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ. (2562). 

ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการบ าบัด

ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด: ศึกษากรณี

พื้นท่ีอ าเภอเวียงป่า เป้าจั งหวัดเชียงราย. ใน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 8 , หน้า 2465-2478. 24-25 

มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา.  

วิมลเรขำ ศิริชัยรำวรรณ. (2560). ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : การ

ส่งเสริมและรักษามรดกภูมปัิญญาทาง 

วัฒนธรรม คุณค่าและการพัฒนาท่ียั่งยืน. ใน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 6, หน้า 2859-2874. 26-29 

มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา.  

 
5. นายไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาเอก น.ด. อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2563). แนวทางการจัดการสิทธิของคน

ต่างด้าว ภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

ในการเข้าถึงสถานะบุคคลตามกฎหมายของประเทศ

ไทย. วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์, ปีท่ี 4 

ฉบับท่ี 2 ประจ าเดือน กรกฎาคม–ธันวาคม 2563. 

หนา้ 185-205. 

เฉลิมวุฒ ิสาระกิจ และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2563). ปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเชียง

ม่วน จังหวัดพะเยา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 9, 

หน้า 1104–1114. 23-24 มกราคม 2563 ณ 

มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  
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สมเกียรติ แสงแก้ว และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2562). ปัญหา

การบูรณาการกฎหมายในการจัดการกว๊านพะเยา. 

ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 8, หน้า 2652–2665. 

24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา. 

รุจิรา ไชยลังกา และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2562). ปัญหาการ

บังคับใชก้ฎหมายวา่ด้วยเร่ืองการเยียวยาผู้เสียหาย

ท่ีได้รับผลกระทบ จากการเมาแล้วขับ. ใน รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 8, หน้า 1555–1568. 24-25 

มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา. 

อัจฉรี สุริค า และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2562). สิทธิในการ

เข้าถึงการท างานของเด็กตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541. ใน รายงานสืบ

เนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยา

วิจัย คร้ังท่ี 8, หน้า 2641–2651. 24-25 มกราคม 

2562 ณ มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

สมกมล ทองใส และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2561). ปัญหาการขอ

ใชท่ี้สาธารณประโยชนใ์นจังหวัดพะเยา. ใน รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 7, หน้า 2199–2210. 25-26 
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มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา. 

พงศธร บุญประเสริฐ และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2561). ปัญหา

การตรวจพิสูจน์ท่ีดนิเพื่อออกโฉนดท่ีดินในเขตพื้นท่ี

ป่าไม้ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล

กฎหมายท่ีดนิ พ.ศ. 2497. ใน รายงานสบืเนื่องจาก

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ัง

ท่ี 7, หนา้ 2174–2184.                              25-

26 มกราคม2561 ณมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา. 

คมสันต์ กันธะป้อง และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2561). บทบาท

พนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิงสมานฉันท์ : 

กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดี

จราจรทางบก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

ทางวิชาการระดับชาติ  พะเยาวิจัย คร้ัง ท่ี 7,                                

หน้า 2137–2145. 25-26 มกราคม 2561 ณมหา

วทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

อดิศักดิ์ สักลอ และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2561). ปัญหาการ

บังคับใชก้ฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

เยาวขน : กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา. ใน รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 7, หน้า 2124–2136. 25-26 
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มกราคม 2561     ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา. 

วิทูรย์ ตลุดก า, ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, ชลฤทัย 

แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และประฐมพงษ์ 

ทองรอด. (2560). การพัฒนาเครือข่ายการสร้าง

ความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส

ของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน. ใน 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยาวิจัย คร้ังท่ี 6, หน้า 1781-1790. 

26-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา. 

 

ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, วิทูรย์ ตลุดก า, ชลฤทัย 

แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และประฐมพงษ์ 

ทองรอด. (2559). การพัฒนาวิทยากรเครือข่าย

ภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ. 

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ,  ปี ท่ี  9 ฉบับท่ี 17 ประจ า เดือน 

มกราคม-มถิุนายน 2559. หนา้ 1-12. 
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เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คน ได้แก่  
1. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
2. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
3. ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี
 อาจารย์ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 
รายการเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ทุกคนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก รวมถึงมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 
รายการเป็นผลงานวิจัย 
 
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  

 เป็นไปตามเกณฑ์   
 

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย 
1. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
2. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
3. ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี
4. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
5. ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 4 คนส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทั้งนี้ทุกคนมีต าแหน่ง
ทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวมถึงมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และ
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เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และอย่างน้อย 1 รายการเป็นผลงานวิจัย 
 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
  เป็นไปตามเกณฑ์   
  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนไว้ ดังนี้ 
1.ต้องเป็นอาจารย์ประจ า 
2.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
และ 
3.ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
4.ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกคนเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผ่านการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกประการ โดยผู้สอนใน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก และทุกคนมีต าแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง  
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ      
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6, 11) 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก
วิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปี
ที่ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย 
ภาระงานอาจารย์ 

ที่ปรึกษา 
(จ านวนนักศกึษา 

ที่อาจารย์เป็นอาจารย์ 
ที่ปรึกษาหลัก) 

มี ไม่มี 

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

2.ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ปริญญาเอก 2557   ปริญญาโท  
แผน ก แบบ ก. 1 จ านวน 
1 คน แบบ ก2 จ านวน 4 
คน  
แผน ข จ านวน 1 คน 
ปริญญาเอก 1 คน 

3.ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี ปริญญาเอก 2559   ปริญญาโท แผน ก แบบ 
ก2 จ านวน 1 คน  
แผน ข  ไม่มี  
ปริญญาเอก ไม่ม ี

4.ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธ์ิ ปริญญาเอก 2556   ปริญญาโท แผน ก. 
แบบ ก. 2 ไม่มี 
ปริญญาโท แผน ข. 4 
คน 
ปริญญาเอก ไม่ม ี

5.ผศ.ดร.วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ ปริญญาเอก 2556   ปริญญาโท แผน ก. 
แบบ ก. 2 ไม่มี 
ปริญญาโท แผน ข.  
3 คน 
ปริญญาเอก ไม่ม ี

 
เกณฑ์ข้อ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2.มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดคุณสมบัติของของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไว้ดังนี้ 
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1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ  
2. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
ซึ่งปัจจุบันมีคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 
2. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 
3. ผศ.ดร.ธิติ ไวกวี 
4. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 
5. ผศ.ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ 
 
เกณฑ์ข้อ 7 คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1. มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิ
หรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง
คณะกรรมการอุดมศึกษาทราบ 
  

   เป็นไปตามเกณฑ์  
 

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมไว้ดังนี้ 
กรณเีป็นอาจารย์ประจ า 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณเีป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและ 
2.มีผลงานทางวิชาการท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและแจ้ง กกอ ทราบ 
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ตารางอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

คุณวุฒิ/
สาขาวิชา/ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี  ไม่มี 
อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

1.ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศริิพงษ์
ชัย 

ปริญญาเอก 
2554 

    

2.ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตน
เกษตร 

ปริญญาเอก 
2557 

    

3.ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี ปริญญาเอก 
2559 

    

4.ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธ์ิ ปริญญาเอก 
2556 

    

5.ผศ.ดร. วิมลเรขา ศิริชัย
ราวรรณ 

ปริญญาเอก 
2556 

    

6. รศ.ดร. ปวรศิร เลิศธรรม
เทว ี

ปริญญาเอก 
2555 

    

7. รศ.ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร ์ ปริญญาเอก 
2555 

    

 
เกณฑ์ข้อ 8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาเอก) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
จ านวน 1 คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
  

  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตก าหนดให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน เป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรภายใน 4 คนเป็นคณะกรรมการผู้ประเมินผล 
 
ตารางอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8, 9) 

อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
คุณวุฒิ/

สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ

ภายนอก 
1. รศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทว ี ปริญญาเอก 

2555 
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อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
คุณวุฒิ/

สาขาวิชา/ปีที่
ส าเร็จการศึกษา 

ประสบการณ์การท าวิจัย สถานภาพ 

มี (ดังแนบ :ระบุ
เลข

เอกสารอ้างอิง) 
ไม่มี 

อาจารย์
ประจ า 

ผู้ทรง 
คุณวุฒิ

ภายนอก 
2. รศ.ดร. ภมูินทร์ บุตรอินทร ์ ปริญญาเอก 

2555 
    

3.ผศ.ดร.วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ ปริญญาเอก 
2556 

    

4.ผศ.ดร.นภนันต์ ศภุศิริพงษ์ชัย ปริญญาเอก 
2554 

    

5.ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ปริญญาเอก 
2557 

    

6.ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธ์ิ ปริญญาเอก 
2556 

    

7.ผศ.ดร.ธิติ ไวกว ี ปริญญาเอก  
2559 

    

 
เกณฑ์ข้อ 9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
 (ปริญญาเอก) คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลังซึ่งอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานวิจัย กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง หาก
ไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบ 
 

  เป็นไปตามเกณฑ์  
 

 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
ส าหรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ก าหนดไว้ดังนี้  
กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1.ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ 
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณ ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่ก าหนดจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
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ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่ านการเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบ 
 
เกณฑ์ข้อ 10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 (ปริญญาเอก) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
  
   เป็นไปตามเกณฑ์  
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนี่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง และเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 โดยได้ก าหนดไว้ในรายวิชาสัมมนา 3 ชั้นปีที่ 3 เทอมหนึ่ง ให้ผู้เรียนทุกคนต้องเขียนรายงานและ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ พร้อมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดโครงการ
อบรมวิธีการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บรรณาธิการวารสารทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงวิชาการด้านนิติศาสตร์ 
  
ตารางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
ยังไม่มี ยังไม่มี ยังไม่มี 

หมายเหตุ* เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งเปิดให้มีการเรียนการสอนใน
ปี พ.ศ. 2564 และในขณะนี้ผู้เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 1 ซึ่งอยู่ในระหว่างการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ 
การเขียนและการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพน์ การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
 
เกณฑ์ข้อ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 (ปริญญาเอก) ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ์ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญา
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  
1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ
หรือปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
  

  เป็นไปตามเกณฑ์  
 
 ผลการด าเนินการก ากับมาตรฐาน  

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ก าหนดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ดังนี้ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 
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คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการหรือ
ปริญญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

คณะได้เริ่มด าเนินการเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะครบรอบปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2569  
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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องค์ประกอบที่ 2 
การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 
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การประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
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AUN. 1 Expected Learning Outcomes 
 
AUN 1.1 The programme to show the expected learning outcomes are appropirately 
formulated in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the 
vision and mission of the university, and are know to all stakeholders. (การก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการจัดท าขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักผลการเรียนรู้ (learning texonomy) โดยผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วน
ได้เสียทั้งหมด) 

หลักสูตรนิติศาสตดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพ่ือสอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของชาติ 
โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษานิติศาสมหาบัณฑิตในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอันจ าเป็นต่อการสร้างศักยภาพก าลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ คือ การ
สร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นนักวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูงที่สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่
ซับซ้อน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยยึด
มั่นในหลักนิติธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” 
โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELOs ของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ มีดังต่อไปนี้  

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา (ELO) 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 
1  ความรู้ 

ทั่วไป  1. อธิบายการท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้  
          2.สามารถยกตัวอย่างได้ถึงสภาพปัญหาทางกฎหมายในสังคม 

ความรู้เฉพาะ 1. สามารถเลือกใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสม 
          2. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกฎหมาย 
          3. วิเคราะห์ทฤษฎีและเหตุผลทางกฎหมาย 
         ทักษะ 
ทั่วไป 1. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท าวิจัยได้ 
        2. ท ารายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อย่างเท่าทัน
ยุคสมัย 
        3. ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเพ่ือพัฒนาตนเองตามกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
        4. สามารถสื่อสารด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดส าหรับแรกเข้าการศึกษา 
ทักษะเฉพาะ 1. สามารถท าวิจัยทางนิติศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยด้วยการค้นคว้าเอกสาร
ทางกฎหมายที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่าประเทศได้ 
          2. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทายกฎหมายได้ 
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          3. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่มีความซับซ้อนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางกฎหมายและ
เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนิติศาสตร์ในระดับท้องถิ่น หรือ
ระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาคในประชาคมอาเซียน หรือระดับนานาชาติ 
       เจตคติ 
ทั่วไป 1. ยึดมั่นในจริยธรรมของการวิจัย 
        2.เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน 
เจตคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในความยุติธรรม 
         2. เคารพในความเป็นอิสระในค าวินิจฉัยส่วนตนทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
         3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
         4. ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนัก
กฎหมาย 

2  ความรู้ 
ทั่วไป 1. สามารถเขียนบทความตามโครงสร้างการเขียนบทความทางวิชาการได้ 
        2. สามารถอธิบายความรู้ที่มีในลักษณะของรูปภาพ ภาพถ่าย แผนผังและแผนภูมิ 
ความรู้เฉพาะ 1. ชี้ให้เห็นได้ถึงข้อดี-ข้อเสียของมาตรการทางกฎหมายและข้อเสนอแนะในบทความ
วิจัย/บทความวิชาการ 
         2.อภิปรายเนื้อหากฎหมายขั้นสูงและกฎหมายเปรียบเทียบครอบคลุมถึงนิติศาสตร์ทั้ง 3 มิติ ใน
ด้านข้อเท็จจริง การบังคับใช้และนิติศาสตร์โดยแท้จริง 
         3. เสนอแนะองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย 
          ทักษะ 
ทั่วไป 1. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท าวิจัยได้ 
       2. ท ารายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อย่างเท่าทัน
ยุคสมัย 
       3. ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเพ่ือพัฒนาตนเองตามกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทักษะเฉพาะ 1. สามารถใช้ทักษะขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และแยกและองค์
ความรู้ทางศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับนิติศาสตร์ 
         2. เขียนบทความวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติได้ 
         3. สามารถวิจัยเชิงพ้ืนที่ได้ 
          เจตคติ 
ทั่วไป 1. ยึดมั่นในจริยธรรมของการวิจัย 
        2. เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่แตกต่างของบุคคลอ่ืน 
เจตคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในความยุติธรรม 
         2. เคารพในความเป็นอิสระในค าวินิจฉัยส่วนตนทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
         3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
         4. ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนัก
กฎหมาย 

3  ความรู้ 
ทั่วไป 1. สามารถพัฒนารายงานวิทยานิพนธ์ได้ 
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        2.ออกแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ให้มีความน่าสนใจ 
ความรู้เฉพาะ1. สร้างกฎหมายใหม่ 
         2.พัฒนากฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบันและอนาคต 
          ทักษะ 
ทั่วไป 1. สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท าวิจัยได้ 
        2. ท ารายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่อย่างเท่าทัน
ยุคสมัย 
        3. ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเพ่ือพัฒนาตนเองตามกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
       4. สามารถสื่อสารด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
       5. แสดงความคิดเห็น โต้ตอบทางวิชาการได้อย่างมีเหตุผล 
       6. เขียนและน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการสอบวัดผลความรู้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
ทักษะเฉพาะ  สามารถน าเนื้อหากฎหมายขั้นสูงหรือกฎหมายเปรียบเทียบไปประยุกต์หรือบูรณาการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาปัจจุบัน ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และศิลปะวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น 
หรือระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคในประชาคมอาเซียน หรือระดับนานาชาติตามความถนัดเฉพาะ
ทางของตนได ้
         เจตคติ 
ทั่วไป 1. ยึดมั่นในจริยธรรมของการวิจัย 
       2.เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติท่ีแตกต่างของบุคคลอ่ืน 
เจตคติเฉพาะ 1. ยึดมั่นในความยุติธรรม 
         2. เคารพในความเป็นอิสระในค าวินิจฉัยส่วนตนทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
         3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
         4. ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนัก
กฎหมาย 
 

 

ทั้งนี้วิธีการได้มาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Leaning Outcomes) ของหลักสูตร ได้
ก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมกลุ่ม การจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสอบถามผู้มี
ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ผู้สอน องค์กรวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือสะท้อนความ
คิดเห็นและความต้องการบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามระดับคุณวุฒิตาม
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้น า (Authoritative) สามารถให้ความเห็นด้าน
ความรู้ในวิชาชีพเพ่ือบริหารจัดการด้านงานวิจัย และขยายองค์ความรู้และแนวปฎิบัติรวมทั้งสร้างสรรค์
แนวความคิดและ/หรือกระบวนการใหม่ในวิชาชีพ อันน ามาซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังดังกล่าวข้างต้น โดยมี
การสื่อสารผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปยังบุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียโดยการประชาสัมพันธ์ในโบรชัวร์ 
แผ่นพับ และโปสเตอร์ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้รับทราบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และ
ผ่านการเรียนในกระบวนวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร โดยผู้สอนได้แจ้งให้นิสิตทราบผ่าน มคอ.3 ในรายวิชา 
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สัมมนา 1 สัมมนา 2 และสัมมนา 3 และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบในเว็ปไซด์ของคณะนิติศาสตร์ หลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

ตารางแสดงความสอดคล้อง ELOs และกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
 

ระดับ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 

ELOs วิชาในหลักสูตร 

ความรู้ ความรู้ในระดับแนวหน้า
อย่างเชี่ยวชาญสูงสุด 

สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือ
เ ป็ น ร า ก ฐ า น ใ น ก า ร
พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ใ น
อนาคต 

วิทยานิพนธ์ 

ทักษะ ริเริ่มคิดและวิจัยที่มีผล
ต่อการสร้างองค์ความรู้
หรือแนวปฎิบัติใหม่ได้
ด้ ว ย ต น เ อ ง ร ว ม ทั้ ง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ในการน าเสนอผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ มี
ผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์และเป็น
ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะ ดั บ
นานาชาติ 

สามารถใช้ทักษะขั้นสูง
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  
สั ง เ ค ร า ะ ห์  
วิพากษ์วิจารณ์ และแยก
และอ งค์ ค ว าม รู้ ท า ง
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือบูรณา
การกับนิติศาสตร์และ
สามารถเขียนบทความ
วิ จั ยที่ ส ามารถตี พิม พ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ  แ ล ะ
นานาชาติ ได้  ซึ่ ง เป็ น
เงื่อนไขของการส าเร็จ
การศึ กษานิ ติ ศ าสตร
ดุษฎีบัณฑิต 
 

สัมมนา 2 

ความสามารถในการ
ประยุกต์ ใช้และความ
รับผิดชอบ 

เชี่ยวชาญในการแก้ไข
ปัญหาที่ซับซ้อน พัฒนา
และทดสอบทฤษฎีใหม่ 
หรือค้นหาค าตอบใหม่ที่
ซั บ ซ้ อ น แ ล ะ เ ป็ น
นามธรรม (Complex 
and Abstract Issue) 

ค้นพบมาตรการทา ง
กฎหมายใหม่ส าหรับการ
แก้ปัญหาทางกฎหมายที่
ซับซ้อน และยึดมั่นใน
หลักนิติธรรม มีคุณธรรม 
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จ ร ร ย า บ ร ร ณ ท า ง
วิชาการและวิชาชีพที่ดี
ของนักกฎหมาย 

สัมมนา 1 
สัมมนา 3 

 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
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AUN 1 . 2  The programme to show that the expected learning outcomes for all courses 
are appropriately formulated and are aligned to the expected learning outcomes of the 
programme. (หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยถูกออกแบบมาและได้รับการจัดรูปแบบอย่าง
เหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร) 

ทุกวิชาในหลักสูตรได้น าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปเป็นเป้าหมายในการออกแบบวิธีการเรียนการสอน
และการวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยให้มีความสามารถเป็น
นักวิจัยทางนิติศาสตร์ชั้นสูงที่สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่ซับซ้อนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทาง
กฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และ
นานาชาติ ซึ่งการเรียนการสอนได้เน้นการแสวงหาความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่าง
เป็นระบบ การศึกษาเหตุผล และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาทางกฎหมาย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ  ในรายวิชา วิทยานพิพนธ์ และ วิชาสัมมนา 1 ซ่ึง
จัดให้มีขึ้นในเทอม 1 ของทุกชั้นปี เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าเสนอโครงร่างที่ผ่านการค้นคว้า ผลการรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์เพ่ือน ามาอภิปรายให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังด้วยระบบ Online ทาง Facebook Live  และ MS Teams 
เพ่ือแสดงความคิดเห็นและมีการวิพากษ์ทางวิชาการในมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายทางนิติศาสตร์ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้เรียนได้แนวคิดท่ีลุ่มลึกชัดเจน เข้าใจสภาพปัญหา และทิศทางของหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในทุกมิติทั้งในปัจจุบันและสิ่งที่อาจคาดหมายได้ในอนาคต อันจะน าไปสู่การค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ามาก
ขึ้น โดยจัดให้มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือวิพากษ์อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง และ
เพ่ือช่วยติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนในแต่ละเทอมให้มีความต่อเนื่องและท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ
ทราบปัญหาหรือข้อจ ากัดของผู้เรียนและสามารถช่วยกันหาวิธีหรือแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนได้ อัน
จะส่งผลให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

ทั้งนี้หลักสูตรได้ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 
2. สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
3. ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนัก

กฎหมาย 
CLOs ของวิชาสัมมนา 1 สัมมนา 2 สัมมนา 3 และวิทยานิพนธ์มีความสอดคล้องกับ PLOs ดังนี้ 

รายวิชา CLOs PLOs 

วิทยานิพธ์ สร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย
อย่างป็นระบบ การเขียนรายงานวิจัย การ
น าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

ข้อ 1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 
ข้อ 2. สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่
ส าห รั บแก้ ปัญหาทา งกฎหมายที่
ซับซ้อน 
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ข้อ 3. ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 
 

สัมมนา 1 ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
และการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
อภิปรายประเด็นที่เก่ียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ข้อ 1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 

 

สัมมนา 2 ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เขียนบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กฎหมายระดับชาติหรือนานาชาติ 

ข้อ 2. สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่
ส าห รั บแก้ ปัญหาทา งกฎหมายที่
ซับซ้อน 
ข้อ 3. ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 

สัมมนา 3 เ ขี ยนรายงานวิทยานิพนธ์  การน า เสนอ
วิทยานิพนธ์ และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ 

ข้อ 2. สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่
ส าห รั บแก้ ปัญหาทา งกฎหมายที่
ซับซ้อน 
ข้อ 3. ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

AUN 1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both 
generic outcomes (related to written and oral communication, problemsolving, infor-
mation technology, teambuilding skill, etc) and subject outcomes (related to knowledge 
and skills of the study discipline). (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป 
(ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่าง ๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ท างานเป็นทีม ฯลฯ) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (ที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของสาขาวิชา) 
 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร คือ บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะต้อง 1.สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นรากฐานใน
การพัฒนากฎหมายในอนาคต 2.สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
3.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย  
โดยผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการ
เรียนรู้ทั่วไป ดังนี้
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ชั้นปีที่ 1 PLOs ข้อที่ 1 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต และ ข้อที่ 3.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ ผลการเรียนรูท้ั่วไป 
ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความรู้ ทักษะ เจคติ 

-สามารถเลือกใช้วิธีวิจัยที่
เหมาะสม  

- ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจาก
กฎหมาย 

- วิ เ ค ร าะห์ ทฤษฎี และ
เหตุผลทางกฎหมาย 

 

 

-สามารถท าวิจยัทาง
นิติศาสตร์อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยัด้วยการ
ค้นคว้าเอกสารทางกฎหมาย
ทีม่ีอยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์
ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้   

-ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัย
ทางกฎหมายได ้

-สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา
กฎหมายที่มีความซับซ้อน
เพื่ อพัฒนานวัตกรรมทาง
กฎหมายและ เ สอนแ น ะ
แนวทางในการแก้ปัญหาทาง
กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงการนิติศาสตร์ ในระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ 
ห รื อ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค ใ น
ประชาคมอาเซียน หรือระดับ
นานาชาติ 

-ยึดมั่นในความยุติธรรม 

-เคารพในความเป็นอิสระใน
ค าวินิจฉัยส่วนตนทั้ งของ
ตนเองและของผู้อื่น 

-มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม 

-ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 

- ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ที่ ดี ข อ ง นั ก
กฎหมาย 

 

- อธิบายการท าโครงร่างวิทยานิพนธไ์ด ้

-  สามารถยกตัวอย่างได้ถึ งสภาพ
ปัญหาทางกฎหมายในสังคม 

 

-สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท าวิจัยได้  

-ท ารายงานการวิจัยและน าเสนอ
ผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสารสนเทศสมัยใหม่ได้เท่าทัน
ยุคสมัย 

-ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ให้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
เ พื่ อ พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-สามารถสื่อสารด้วยการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดส าหรับแรกเข้าศึกษา 

 

-ยึดมั่นในจริยธรรมของการวิจัย 

-เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่
แตกต่างของบุคคลอื่น 
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ชั้นปีที่ 2 PLOs ข้อที่ 2 สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน และ ข้อที่ 3.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ ผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

-ช้ีให้เห็นได้ถึงข้อดีและ
ข้อเสียของมาตรการทาง
กฎหมายและสามารถท า
ข้อเสนอแนะในบทความ
วิจัย/บทความวิชาการ 

-อภิปรายเนื้อหากฎหมาย
ขั้ น สู ง แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย
เปรียบเทียบครอบคลุมถึง
นิติศาสตร์ทั้ง 3 มิติในด้าน
ข้อเท็จจริง การบังคับใช้
กฎหมายในปัจจุบันและ
นิติศาสตร์โดยแท้จริง 

-เสอนแนะองค์ความรู้ใหม่
ทางกฎหมาย  

 

-สามารถใช้ทักษะช้ันสูงใน
การวิ เคราะห์  สั ง เคราะห์  
วิพากษ์วิจารณ์และแยกแยะ
องค์ความรู้ทางศาสตร์ต่าง ๆ 
เพื่อบูรณาการกับนิติศาสตร์   

-เขียนบทความวิจัยที่สามารถ
ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น
วิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติได้  

-สามารถท าวิจัยเชิงพื้นที่ได้ 

 

-ยึดมั่นในความยุติธรรม 

-เคารพในความเป็นอิสระใน
ค าวินิจฉัยส่วนตนทั้ งของ
ตนเองและของผู้อื่น 

-มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม 

-ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 

- ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ที่ ดี ข อ ง นั ก
กฎหมาย 

-สามารถเขียนบทความตามโครงสร้าง
การเขียนบทความทางวิชาการได้  

-สามารถอธิบายความรู้ที่มีในลักษณะ
ของรูปภาพ ภาพถ่าย แผนผัง และ
แผนภูมิ 

 

-สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท าวิจัยได ้ 

-ท ารายงานการวิจัยและน าเสนอ
ผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสารสนเทศสมัยใหม่ได้เท่าทัน
ยุคสมัย 

-ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ให้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
เ พื่ อ พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

-ยึดมั่นในจริยธรรมของการวิจัย 

-เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่
แตกต่างของบุคคลอื่น 
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ชั้นปีที่ 3 PLOs ข้อที่ 1 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 
     2 สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
     3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 

ผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์ ผลการเรียนรู้ท่ัวไป 

ความรู้ ทักษะ เจตคติ ความรู้ ทักษะ เจตคติ 

- สร้างกฎหมายใหม่ได้ 

- พัฒนากฎหมายเดิมให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ปัจจุบันและอนาคต 

-สามารถน าเนื้อหากฎหมาย
ขั้ น สู ง ห รื อ ก ฎ ห ม า ย
เปรียบเทียบไปประยุกต์หรือ
บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ปั จ จุ บั น ทั้ ง ด้ า น สั ง ค ม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
ศิ ลปวัฒนธร รม ในระดั บ
ท้องถิ่น หรือระดับประเทศ
ห รื อ ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค ใ น
ประชาคมอาเซียนหรือระดับ
นานา ชิตต ามความ ถ นั ด
เฉพาะทางของตนได้   

 

-ยึดมั่นในความยุติธรรม 

-เคารพในความเป็นอิสระใน
ค าวินิจฉัยส่วนตนทั้ งของ
ตนเองและของผู้อื่น 

-มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน
เพื่อส่วนรวม 

-ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 

- ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ
แ ล ะ วิ ช า ชี พ ที่ ดี ข อ ง นั ก
กฎหมาย 

- สามารถพัฒนารายงานวิทยานิพนธ์
ได้  

- ออกแบบการน าเสนอวิทยานิพนธ์ให้
มีความน่าสนใจ 

 

-สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการท าวิจัยได้  

-ท ารายงานการวิจัยและน าเสนอ
ผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสารสนเทศสมัยใหม่ได้เท่าทัน
ยุคสมัย 

-ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ให้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
เ พื่ อ พั ฒ น า ต น เ อ ง ต า ม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

-สามารถสื่อสารด้วยการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเพื่อส าเร็จการศึกษา 

-แสดงความคิดเห็น โต้ตอบทาง
วิชาการได้อย่างมีเหตุผล 

-ยึดมั่นในจริยธรรมของการวิจัย 

-เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะคติที่
แตกต่างของบุคคลอื่น 
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-เขียนและน าเสนอผลงานวิจัยใน
รู ป แ บ บ วิ ท ย า นิ พ น์ ต า ม
กระบวนการสอบวัดผลความรู้
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
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AUN 1.4 The programme to show that the requirement of the stakeholders, especially 
the external stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected 
learning outcomes. (มีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วนโดยเฉพาะ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและสะท้อนให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย) 
 

การจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยาได้ด าเนินการโดยผ่านการระดมความคิดเห็นและการได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือน าข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ และความต้องการใช้บัณฑิตของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐและเอกชนมาวิเคราะห์ในขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตร โดยผู้มีส่วนได้เสียได้แก่ คณาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อัยการ  
ผู้พิพากษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว นิสิตที่ก าลังศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งได้ด าเนินการให้
สอดคล้องการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications framework for Higher Education: TQF) และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ตลอดจนมาตรฐานในทางวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพ.ศ. 2558  และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการ
อัยการและแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558  

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คือ 
บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะต้อง 1.สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
กฎหมายในอนาคต  2.สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน 3.ยึดมั่นใน
หลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย  ซึ่งสะท้อน
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1.การเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางกฎหมายขั้นสูงทั้งภายในประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน สะท้อน
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต สังคม และประเทศชาติ ที่ต้องการน าความรู้ที่ได้ไปใช้
ในการพัฒนางานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญญาของสังคม การสอนสาขาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน และการเลื่อนต าแหน่งงานที่สูงขึ้น 

2.การเป็นผู้มีทักษะในการท าวิจัย โดยน ากฎหมายไปประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
ความเหลื่อมล้ า เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทั้งในชุมชนและระดับประเทศ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศให้
ดีขึ้นในสังคมอาเซียน และสามารถสร้างการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สนใจพัฒนาตนเอง สะท้อนความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มผู้สอน นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต หัวหน้าหน่วยงาน อัยการ ผู้พิพากษา จากการเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มดังกล่าว พบว่า มีความต้องการอยากให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะในการ  
วิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคมในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับอาเซียน โดยครอบคลุมทุก
ศาสตร์และท าให้เกิดแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจนที่แสดงให้เห็นในรูปแบบของข้อเสนอแนะ 
รายงาน ที่มีข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัยที่น่าเชื่อถือ  
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3.เป็นผู้มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและสังคมทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม สะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มผู้สอน และผู้ใช้
บัณฑิต กล่าวคือ จากการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มดังกล่าว มีความต้องการอยากเห็นดุษฎีบัณฑิตที่
จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ที่ที่มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิต  และใช้กฎหมาย
อย่างเป็นธรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

AUN 1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achived by 
the students by the time they graduate. (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกับผู้เรียน
เมื่อส าเร็จการศึกษา) 
 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 แบบ 1.1 ได้ก าหนดตั้งแต่ต้นใน มคอ. 2 และแจ้งให้ผู้สมัคร
เข้าศึกษาทราบในโบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์ หน้าเว็ปไซด์ และ Facebook ว่าผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเข้า
สอบความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่น าเสนอประกอบด้วยชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งมีรายละเอียดที่ก าหนดดังต่อไปนี้  
1) มีการน าเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว 
2) มีการน าเสนอระเบียบวิธึวิจัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อ (1)  
3) มีการส ารวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ 
4) มีรายละเอียดบรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา  
5) มีเค้าโครง (out-line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ และ  
6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา  
 นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงการเรียนการสอนและพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ในรายวิชาสัมมนา 1 สัมมนา 2 
และสัมมนา 3 พร้อมกับแนะน าการใช้แหล่งสืบค้นข้อมูลออนไลน์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (West Law 
Classic) ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในวันปฐมนิเทศ ดังตารางต่อไปนี้ 
 

PLOs พฤติกรรม/ข้อมูล วิธี/กระบวนการในการวัด 
การบรรลุ PLOs 

1.สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนากฎหมายใน
อนาคต 

ได้ก าหนดตั้งแต่ต้นใน มคอ. 2 
และแจ้งให้ผู้สมัครเข้าศึกษาทราบ
ในโบรชัวร์ แผ่นพับ โปสเตอร์  
หน้าเว็ปไซด์ และ Facebook ว่า
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเข้าสอบ
ความรู้ เกี่ ยวกับข้อเสนอดุษฎี
นิพนธ์ที่น าเสนอประกอบด้วยชื่อ
หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้ งมี
ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎี
นิพนธ์ 

1.ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสอบ
ผ่านภาษาอังกฤษแรกเข้าตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด (ชั้น
ปีที่ 1) 
2 .มี การน า เสนอดุ ษฎี นิ พน ธ์  
ประกอบด้วยชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งมีข้อเสนอ (proposal) 
ของดุษฎีนิ พนธ์ต่ อกรรมการ
ผู้สอบ เพ่ือพิจารณาความใหม่
และไม่ซ้ ากับหัวข้อที่ ได้ ศึ กษา
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มาแล้ว  ตลอดจนทิศทางการ
ส าเร็จการศึกษาและการน าผล
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในระดับ 
ท้องถิ่น ภูมิ ภาค ประเทศ และ 
นานาชาติ (ชั้นปีที่ 1) 

2.สร้างมาตรการทางกฎหมาย
ใ ห ม่ ส า ห รั บ แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง
กฎหมายที่ซับซ้อน 

1.ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎี
นิพนธ์ และโครงร่างดุษฎีนิพนธ์
ต้ อ ง มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร
น าเสนอประเด็นปัญหาและข้อ
โต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าวรวมทั้ง 
มีการน าเสนอระเบียบวิธึวิจัยและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
2.ผู้ เ รี ยนมีการจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าตามรูปแบบที่คณะ
ก าหนด เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นประจ าในทุกภาคการศึกษา 
3 .  ผู้ เ รี ยนต้ อ งสมั ค รสอบวั ด
คุณสมบัติ QE ในชั้นปีที่ 2 ภาค
การศึกษาที่  1 ตามหลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ต า ม ป ร ะ ก า ศ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1 .  ผู้ เ รี ยน ได้น าผลการศึกษา
ค้นคว้ามาน าเสนอและเข้าร่วม
การวิพากษ์ในรายวิชาสัมมนา 1 
ในชั้นปีที่ 1 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
คณาจ า ร ย์  แ ล ะผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ
ภายนอกสถาบัน เช่น อัยการ ผู้
พิพากษา เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ของรัฐ และเอกชน ประชาชน
ผู้สนใจ (ชั้นปีที่ 2) 
2 . ผู้ เ รี ยนสอบผ่ าน  QE  ตาม
หลัก เกณฑ์และวิ ธี การสอบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (ชั้นปีที่ 2) 
3. ผู้เรียนมีร่างวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์มาเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาในรายวิชาสัมมนา 3 (ชั้นปี
ที่ 3) 
4. ผู้เรียนมีเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์และสอบผ่านการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์นิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (ชั้นปีที่ 3) 
 

3.ยึดมั่นหลักนิติธรรม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ดีของนัก
กฎหมาย 

 ดุษฎีนิพนธ์ต้องมีการส ารวจและ
ประเมินวรรณกรรมจากการศึกษา
ข้อเขียนทางวิชาการ รายละเอียด
บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุก
ชนิดที่ค้นคว้ามา มีเค้าโครง (out-
l ine) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่
เสนอ และมีแผนการศึกษาค้นคว้า
ตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา  

1. ผู้เรียนน าเสนอเค้าโครงที่ได้รับ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น ๆ ในรายวิชาสัมมนา 
1 (ชั้นปีที่ 1-3) 
2 . ผู้ เ รี ย น น า เ ส น อ ร า ย ง า น
ความก้าวหน้าตามรูปแบบที่คณะ
ก าหนด ในทุกภาคการศึกษา (ชั้น
ปีที่ 1-3) 
3.ผู้เรียนเผยแพร่ผลการศึกษาใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยมี
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การน าบทความที่จะเผยแพร่มา
น าเสนอในรายวิชา สัมมนา 2  (ใน
ชั้นปีที่ 2)  
 
 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 
2564 

1 . 1  The programme to show that the expected learning 
outcomes are appropriately formulated in accord-
ance with an established learning taxonomy, are 
aligned to the vision and mission of the university, 
and the know to all stakeholders 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการจัดท าข้ึนอย่าง
เหมาะสมตามหลักผลการเรียนรู้ (learning taxonomy) โดย
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 

3 

1.2 The programme to show that the expected learning 
outcomes for all courses are appropriately formu-
lated and are aligned to the expected learning out-
comes of the programme. 

 หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยถูกออกแบบมาและ
ได้รับการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3 

1. 3 The programme to show that the expected learning 
outcomes consist of both generic outcomes (related 
to written and oral communication, problebsolving, 
information technology, teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related to knowledge and 
skills of the study discipline). 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้
ทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่าง ๆ ทั้ง การเขียน การพูด การ
แก้ไขปัญหา เทคโนโยลีสารสนเทศ ทักษะการท างานเป็นทีม 

3 
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AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 
2564 

ฯลฯ) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (ท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้
และทักษะของสาขาวิชา) 

1.4 The programme to show that the requirement of the 
stakeholders, especially the external stakeholders, 
are grathered, and that these are reflected in the ex-
pected learning outcomes. 

      มีการรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียครบถ้วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนไดเสียภายนอกและสะท้อนให้
เห็นในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วน
ได้เสีย 

3 

1.5 The programme to show that the expected learning 
outcomes are achived by the students by the time 
they graduate. 

      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุกับผู้เรียนเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
 
AUN. 2 Program Structure and Content 
 
AUN 2 . 1 The specification of the programme and all its courses are shown to be com-
prehensive, and up-to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 
(ข้อก าหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมดมีความครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้งานและมีการสื่อสาร
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด) 
 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ด าเนินการจัดท า มคอ.2 ตามที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุม ครบถ้วน และ
ทันสมัย ช่วยให้เกิดความมั่นใจและก่อให้เกิดแรงจูงใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น รวมถึงเนื้อหาของ
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF) และได้รับการรับรองหลักสูตร
จาก อว. แล้ว ทั้งนี้มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้เหมาะสมครบถ้วน ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่
เปลี่ยนแปลงและมีการเผยแพร่หลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะ สื่อออนไลน์ แผ่นพับ (โปรชัวร์) เล่มคู่มือนิสิต  
โดยสื่อสารเผยแพร่ไปยังส านักงานอัยการทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ สถานีต ารวจ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ศาลากลางจังหวัด ศาลยุติธรรม หน่วยงานราชการและเอกชนอ่ืน ๆ จุดเด่นของ
หลักสูตร คือ 1.ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถต่อยอดการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายได้ เช่น อัยการ 
ผู้พิพากษา นักวิจัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เป็นต้น 2.หลักสูตรมีความทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการผลิตและพัฒนาคน (Up Skill) ของประเทศเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นประเทศผู้น า
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ของประชาคมอาเซียน กล่าวคือ หลักสูตรนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติข้อที่ 2 การผลิต
และพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้น
การวิจัยทางกฎหมายขั้นสูง และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
โดยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสทางการศึกษากฎหมายในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือให้ผู้ที่มีวุฒิการศึกษามากกว่าระดับ
ปริญญาโทได้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันหลักสูตรนี้ยังเพ่ิมมิติด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อันจะท าให้ผู้ศึกษาได้ใช้นิติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครบถ้วนทั้งเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม  3.อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายที่หลากหลาย เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน กล่าวคือ  มีการจัดแบ่งกลุ่มวิชากฎหมายในสาขาต่าง ๆ ให้มีความ
หลากหลาย โดยผู้เรียนสามารถที่จะเลือกศึกษาตามความต้องการของตนเองได้ เช่น กลุ่มวิชากฎหมาย
กระบวนการยุติธรรมและอาญา กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ กลุ่มวิชากฎหมายเศรษฐกิจ 
และกลุ่มวิชากฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น 4.หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ 
รวมถึงนโยบายและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ได้เผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ แผ่นพับ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ  เช่น Facebook Line ตาม
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

ข้อมูลรายระเอียดเกี่ยวกับรายวิชา (แผนการเรียนรู้) ของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
ใหม ่พ.ศ. 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการสรุปไว้ให้สามารถเข้าใจและอ่านได้ง่ายโดย
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้หลายรูปแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลในแต่ละกลุ่มของผู้มี
ส่วนได้เสีย อย่างเช่น  

-ไฟล์ มคอ.2 ในเว็บไซต์ของคณะ กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้สนใจ หัวหน้า
หน่วยงาน หรือหัวหน้าส านักงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ Facebook 

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

-เล่มคู่มือนิสิต กลุ่มเป้าหมายคือ นิสิต โดยเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์คณะ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
Facebook 

ทั้งนี้จากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในภาค
การศึกษาที่ 1/2564 รวมทั้งสิ้น 4 คน (ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษแรกเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยา)  
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AUN 2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aliged with achieving 
the expected learning outcomes. (การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม
กับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 
 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร คือ บัณฑิตที่จบในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตจะต้อง 1.สร้างองค์ความรู้
ใหม่เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต  2.สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับแก้ปัญหาทาง
กฎหมายที่ซับซ้อน 3.ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดี
ของนักกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป ทั้งนี้
รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และ
ทัศนคติ ดังนี้
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รายวิชา ความรู้ ทักษะ เจตคต ิ ความทันสมัย วิธีการสอน วิ ธี ก า ร วั ด แ ละ
ประเมินผล 

ทั่วไป เฉพาะ ทั่วไป เฉพาะ ทั่วไป เฉพาะ 

สัมมนา 1 อธิบายโครง
ร่าง
วิทยานิพนธ์
และสามารถ
ยกตัวอย่าง
สภาพปัญหา
ทางกฎหมาย
ในสังคมได้ 

1) สามารถ
วิเคราะห์
ผลกระทบที่เกิด
จากกฎหมาย 

2) วิเคราะห์
ทฤษฎีและ
เหตุผลทาง
กฎหมาย 

 

1) ท ารายงาน
การวิจัยและ
ค้นคว้าหา
ความรู้ให้เท่า
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านเพ่ือ
พัฒนาตนเอง
ตาม
กระบวนการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

2) สามารถ
สื่อสารด้วย
การฟัง พูด 
อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่

1) สามารถท า
วิจัยทาง
นิติศาสตร์
อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบวิธี
วิจัยด้วยการ
ค้นคว้าเอกสาร
ทางกฎหมายที่
อยู่ใน
ฐานข้อมูล
ออนไลน์ทั้ง
ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประ 
เทศได้ 

2) ใช้
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการวิจัย
ทางกฎหมาย

ยึดมั่นใน
จริยธรรม
ของการวิจัย 
และเคารพ
ความคิดเห็น
หรือทัศนคติ
ที่แตกต่าง
ของบุคคล
อ่ืน 

1) ยึดมั่นใน
ความ
ยุติธรรม
และหลัก
นิติธรรม 

2) เคารพ
ความอิสระ
ในค า
วินิจฉัย
ส่วนตัวของ
ตนเองและ
ผู้อื่น 

3) 
ประพฤติ
ตนเป็นผู้มี
คุณธรรม 
จรยธรรม
และ

มีความรู้และ
ความเข้าใจ
ปัญหาที่เกิดจาก
การ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
ข้อจ ากัดของ
กฎหมายและ
สามารถพัฒนา
กฎหมายให้ทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

ภาคปฎิบัติ 

1) กระตุ้นด้วยการ
ตั้งค าถามให้ผู้เรียน
มีความตื่นตัวและ
อยากเรียนรู้จาก
ภายในตัวเองด้วย
การยกปัญหาและ
ตัวอย่างใกล้ตัว
ขึ้นมาวิเคราะห์และ
แสดงความคิดเห็น 

2)  ให้นิสิตอธิบาย
และน าเสนอวิธีการ
วิจัยที่จะน ามาใช้
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการวิจัย 

3) จัดให้มี

ประเมินจาก 

1) การน าเสนอ
โครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และ
ระเบียบวิธีการ
วิจัยใช้มีความ
สอดคล้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์
และจริยธรรมของ
นักวิจัย 

2) รายงานผล
ความคืบหน้าโครง
ร่างดุษฎีนิพนธ์
ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
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มหาวิทยาลัย
ก าหนดส าหรับ
แรกเข้า
การศึกษา 

ได้ 

3) สามารถคิด 
วิเคราะห์
ปัญหา
กฎหมายที่มี
ความซับซ้อน
เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ทาง
กฎหมายและ
เสนอแนวทาง
ในการแก้ไข
ปัญหาที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
วงการ
นิติศาสตร์ใน
ระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
หรือระดับ
ภูมิภาคใน
ประชาคม
อาเซียนหรือ
ระดับ
นานาชาติ 

จรรยาบรร
ณทาง
วิชาการ
และวิชาชีพ
ที่ดีของนัก
กฎหมาย 

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้
เชียวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์มา
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
เสนอแนะมุมมอง
ใหม่ทางกฎหมาย 
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สัมมนา 2 สามารถเขียน
บทความตาม
โครงสร้าง
การเขียน
บทความทาง
วิชาการได้ 

1) ชีให้เห็นได้
ถึงข้อดี -ข้อเสีย
ของมาตรการ
ทางกฎหมาย
และ
ข้อเสนอแนะใน
บทความวิจัย/
บทความ
วิชาการ 
2) อภิปราย
เนื้อหากฎหมาย
ขั้นสูงและ
กฎหมาย
เปรียบเทียบ
ครอบคลุม
นิติศาสตร์ทั้ง 3 
มิติ ในด้าน
ข้อเท็จจริง การ
บังคับใช้ และ
นิติศาสตร์โดย
แท้จริง 
3) เสนอแนะ
องค์ความรู้ใหม่
ทางกฎหมาย 

1) สืบค้น
ข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือการวิจัยได้ 
2) ค้นคว้าหา
ความรู้ใหมเ่ท่า
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านเพ่ือ
พัฒนาตนเอง
ตาม
กระบวนการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

1)สามารถใช้
ทักษะขั้นสูงใน
การวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์
และใช้องค์
ความรู้ทาง
ศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือบูรณาการ
กับนิติศาสตร์ 

2)เขียนบทควา
วิจัยที่สามารถ
ตีพิพม์เผยแพร่
ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ
ได้ 

3)สามารถวิจัย
เชิงพ้ืนที่ได้ 

ยึดมั่นใน
จริยธรรม
ของการวิจัย 
และเคารพ
ความคิดเห็น
หรือทัศนคติ
ที่แตกต่าง
ของบุคคล
อ่ืน 

1)ยึดมั่นใน
หลักนิติ
ธรรมและ
ความ
ยุติธรรม  

2)เคารพใน
ความเป็น
อิสระในค า
วินิจฉัยส่วน
ตนทั้งของ
ตนเองและ
ผู้อื่น  

3)ประพฤติ
ตนเป็นผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
จรรยาบรร
ณทาง
วิชาการ
และวิชาชีพ
ที่ดีของนัก

น าความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ 
มาบูรณาการกับ
นิติศาสตร์
เพ่ือให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ทาง
นิติศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหา
สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม 

ภาคปฏิบัติ 
1)เขียนบทความ
ตามโครงสร้างการ
เขียนบทความ
วิชาการ 
2)เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
บรรณาธิการ
วารสาร มาอบรม
วิธีการเขียน
บทความวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
  

ประเมินจากการ
การรับตีพิมพ์
เผยแพร่บทความ 
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 กฎหมาย 

สัมมนา 3 1)สามารถ
พัฒนา
รายงาน
วิทยานิพนธ์
ได้ 

2)ออกแบบ
การน าเสอน
วิทยานิพนธ์
ให้มีความ
น่าสนใจ 

1) สร้าง
กฎหมายใหม่  
2) พัฒนา
กฎหมายเดิมให้
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา
ปัจจุบันและ
อนาคต 

 1) สืบค้น
ข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพ่ือการวิจัยได้ 
2) ค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่เท่า
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ในทุกด้านเพ่ือ
พัฒนาตนเอง
ตาม
กระบวนการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

สามารถน า
เนื้อหา
กฎหมายขั้นสูง
หรือกฎหมาย
เปรียบเทียบไป
ประยุกต์หรือ
บูรณาการเพ่ือ
แก้ไขปัญหา
ปัจจุบัน ทั้ง
ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม 
และ
ศิลปะวัฒนธรร
มในระดับ
ท้องถิ่น 
ระดับประเทศ 
หรือระดับ
ภูมิภาคใน
ประชาคม
อาเซียน หรือ
ระดับ
นานาชาติตาม

ยึดมั่นใน
จริยธรรม
ของการวิจัย 
และเคารพ
ความคิดเห็น
หรือทัศนคติ
ที่แตกต่าง
ของบุคคล
อ่ืน 
 

1)ยึดมั่นใน
หลักนิติ
ธรรมและ
ความ
ยุติธรรม  

2)เคารพใน
ความเป็น
อิสระในค า
วินิจฉัยส่วน
ตนทั้งของ
ตนเองและ
ผู้อื่น  

3)ประพฤติ
ตนเป็นผู้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม
และ
จรรยาบรร
ณทาง
วิชาการ
และ

1) สร้าง
กฎหมายใหม่  
2) พัฒนา
กฎหมายเดิมให้
สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา
ปัจจุบันและ
อนาคต 

น าเสนอเล่ม
รายงานต่ออาจารย์
ที่ปรึกษา เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้
สมบูรณ์มายิ่งขึ้น 

1)น าเสนอเล่ม
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

2)สามารถท าเล่ม
รายงาน
วิทยานิพนธ์ที่มี
เนื้อหาครบถ้วน
ตามรูปแบบการท า
วิทยานิพนธ์ที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
ก าหนด 



62 
 

ความถนัด
เฉพาะทางของ
ตนได้ 
 

วิชาชีพที่ดี
ของนัก
กฎหมาย  

  

ทั้งนี้ผู้สอนได้ระบุรายละเอียดดังกล่าวไว้ใน มคอ.3 ที่อยู่ในระบบ TQF และได้เผยแพร่รวมถึงอธิบายให้นิสิตได้ทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนด้วย 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 2.3 The designe of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 
especially external stakeholders. (ในการออกแบบหลักสูตรมีการค านึงถึงและน าข้อเสนอแนะจากผู้
มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร) 
 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้จัดโครงการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์

นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตผ่านระบบ Ms teams และ Facebook live โดยมีผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเข้าร่วม

ออกแบบหลักสูตรโดยเปิดรับฟังการน าเสนอความคิดเห็นจากวิชาชีพที่หลากหลาย  อาทิ อัยการ  

ผู้พิพากษา คณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงนิสิตระดับปริญญาโท ทั้งนีค้ณบดี

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต ได้สะท้อนว่าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564 เป็นหลักสูตรแบบท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว จึงไม่กระทบเวลาท างานเพ่ือลาศึกษาต่อ 

และผู้เรียนต้องมีการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลของไทยและต่างประเทศอย่างรอบด้านและลุ่มลึก ดังนั้นเครื่องมือใน

การสืบค้น แหล่งสืบค้นหนังสือ ค าพิพากษา วารสาร online จึงเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นต้องมีเพ่ือตอบสนอง

ต่อความคาดหวังของหลักสูตรในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายและมาตรการส าหรับแก้ปัญหาทาง

กฎหมายที่ซับซ้อน จากเสียงสะท้อนดังกล่าวหลักสูตรจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนฐานข้อมูลกฎหมายและ

วารสารต่างประเทศออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา และได้ด าเนินการจัดซื้อบริการเข้าถึงฐานข้อมูลทางกฎหมาย

ของ  Westlaw Classic ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในหน่วยงานของรัฐ

และเอกชน รวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เพ่ือให้นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณาจารย์ และบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ได้เข้าถึงระบบสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศอย่าง

หลากหลายมากยิ่งข้ึน  

รูปภาพประกอบ 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

 AUN  2 . 4  The contribution made by each course in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. (การด าเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นถึงการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน) 
 
 การด าเนินการของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เน้นการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน 
และคนในชุมชน ผ่านกิจกรรมในรายวิชาสัมมนา และโครงการติดตามความก้าวหน้าฯ เพ่ือให้เห็แสดงให้เห็นถึง
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน โดยในหลักสูตรได้ก าหนด PLOs ดังต่อไปนี้ และมีรายวิชาต่าง 
ๆ ที่ช่วยผลักดันให้บรรลุ PLO แต่ละข้อ ดังนี้ 

PLO 1 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 
PLO 2 สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อน 
PLO 3 ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของ

นักกฎหมาย 
แต่ละวิชาในหลักสูตรสารมารถอธิบายได้ว่าก าลังผลักดัน PLOs ตามที่ปรากฏในค าอธิบายรายวิชา 

(มคอ.2) ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซด์ของคณะนิติศาสตร์และคู่มือนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตทราบโดยทั่วกัน ดังนี้  

วิทยานิพนธ์ (Thesis) 100800 การแสวงหาความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย
อย่างเป็นระบบ การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาทางกฎหมาย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
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สัมมนา 1 (Seminar 1) 100811 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน และการ
น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

สัมมนา 2 (Seminar 2) 100812 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารกฎหมาย และการอภิปรายในประเด็นที่
เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย 

สัมมนา 3 (Seminar 3) 100813 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงานและ
วิทยานิพนธ์ การน าเสนอวิทยานิพนธ์ และการอภิปรายในประเด็นที่เก่ียวกับวิทยานิพนธ์ 

ทั้งนี้หลักสูตรสามารถอธิบายได้ว่าแต่ละวิชาก าลังผลักดัน PLOs อย่างชัดเจนตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางแสดงความสอดคล้องของรายวิชาในหลักสูตรที่ช่วยผลักดันให้บรรลุ PLO แต่ละข้อ 

 
PLOs Contribution of Courses to ELOs 

Knowledge Skill Attitudes 
Generic Specific Generic Specific 

PLO 1 สัมมนา 1 
 100811 

วิทยานิพนธ์
100800 

สัมมนา 1 
 100811 

วิทยานิพนธ์
100800 

วิทยานิพนธ์
100800 

PLO 2  สัมมนา 2 
100812 

 สัมมนา 2 
100811 

สัมมนา 2 
100811 

PLO 3   สัมมนา 3 
100813 

 สัมมนา 3 
100813 
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ตารางแสดงรายวิชาและวิธีการเรียนการสอนผลักดันให้สอดคล้องกับ PLOs  
Constructive Aligment (Course syllabus) 

 
วิชาในหลักสูตร 

(Course) 
CLOs PLOs ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผู้เรียน 

สัมมนา 1 (100811) 1) นิสิตมีทักษะพ้ืนฐานด้าน
การวิจัยเชิงนิติศาสตร์ สามารถ
ค้นคว้าเอกสารทางกฎหมาย 
สามารถสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์
ทั้ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ และมีทักษะใน
การการสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
เขียนและน าเสนอผลงานโดย
อ า ศั ย เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส า ร
สมัยใหม่ อย่างเท่าทันยุคสมัย 
รวมถึงสามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต  
2) นิสิตมีทักษะเฉพาะในการ
เขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย 
การน าเสนอผลงานวิจัยทาง
กฎหมาย และมีจริยธรรมใน
การวิจัย 

PLO 1 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 
PLO  3  ยึ ดมั่ น ในหลั กนิ ติ ธ ร รม  มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ ดีของนัก
กฎหมาย 
 
 

1) เน้นการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้ตั้ งค าถามกับสิ่ งที่ เกิดขึ้นอัน
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม
ปัจจุบันเพ่ือน าไปสู่ค าตอบที่เชื่อมโยง
กับปัญหาที่ เกิดขึ้นในสังคมและท า
ความเข้าใจปัญหาวิจัย และเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ให้ลึกซึ้งมากขึ้น 
2) ให้นิสิตท าการสืบค้นข้อมูล และ
วิ เคราะห์กรณีศึกษา (case study) 
หรือค าพิพากษาศาลฎีกา (Supreme 
Court Decisions) การค้นคว้าวารสาร 
บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร ออน ไ ลน์ จ า ก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศด้วยระบบสืบค้นข้อมูล
ของ Westlaw ซึ่ ง เป็นฐานข้อมูล
ทางด้านกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลัยชั้นน า
ของโลกและนานาชาติ 

1) ประเมินจากการน าเสนอผลการ
ค้นคว้าจากหัวข้องานที่มอบหมายโดย
การวิพากษ์อย่างมีหลักการและเหตุผล
ระหว่ างผู้ เ รียน อาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทางใน
หัวข้อที่นิสิตศึกษา 

2)การถามปากเปล่า ให้ผู้เรียนได้แสดง
ความรู้ด้วยตนเองผ่านการคิด วิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ปราศจากการคัดลอก 
และผ่ านกระบวนการค้นคว้าจาก
แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยอาจารย์ที่
ปรึกษามีการสอบทานตรวจสอบความ
ถูกต้องของแหล่งข้อมูลจากรายงานที่
นิสิตท า เพ่ือวัดและประเมินหลักความ
ซื่อสัตย์, การค้นคว้า และการตรงต่อ
เวลา 

3) ส่งรายงานความก้าวหน้าของแต่ละบท
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3)นิสิตมีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ม าต ร ฐ านที่ ม ห า วิ ท ย าลั ย
ก าหนดส าหรับแรกเข้าศึกษา 
และมีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือ
การวิจัยทางกฎหมาย 
4) นิสิตมีอิสระในการวินิจฉัย
แสดงความคิดเห็นของตนและ
เคารพความคิดเห็นหรือทัศนะ
คติที่แตกต่างของบุคคล อ่ืน 
และมีความเข้าใจหลักความ
ยุติธรรม 
5) นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์
ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย ที่ มี ค ว า ม
ซับซ้อน และพัฒนานวัตกรรม
ทางกฎหมาย สามารถเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหาทาง
กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อ
วงการนิติศาสตร์  ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับประเทศ และ
ประชาคมอาเซียน 

3)ให้นิสิตค้นหาและก าหนดประเด็น
ข้อโต้แย้งระหว่างความเข้าใจของตน
ข้อเท็จจริง และปัญหาวิจัย 
 
 

โดยเน้นการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

4) น าเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ต่อ
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและบุคคลภายนอกผ่าน
ช่องทางออนไลน์  

 

สัมมนา 2 1)นิสิตมีทักษะชั้นสูงในการ
สร้ างกระบวนความคิดเชิง
วิ เ คราะห์  สั ง เคราะห์ และ

PLO 2 สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่
ส าหรับแก้ ไขปัญหาทางกฎหมายที่
ซับซ้อน 

1. จัดกิจกรรมสัมนากับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เกี่ยวกับเนื้อหา หลักการ 
ทฤษฎีที่ส าคัญอันเกี่ยวข้องกับหัวข้อ

1) สามารถแสดงความเห็นและอธิบาย ใน
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในบทความได้
ครบถ้วน 
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วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์  ส า ม า ร ถ
แยกแยะองค์ความรู้ทางศาสตร์
ต่ า ง  ๆ  เ พ่ือบู รณการณ์กั บ
นิติศาสตร์  
2) นิสิตมีความรู้ และความ
เข้าใจเนื้อหากฎหมายขั้นสูง
และกฎหมายเปรียบเทียบ 
ครอบคลุมถึงนิติศาสตร์ทั้ง 3 
มิติ เชิงข้อเท็จจริง เชิงบังคับใช้
ปัจจุบัน และนิติศาสตร์โดย
แ ท้ จ ริ ง  ผ่ า น อุ ด ม ค ติ ท า ง
นิติศาสตร์  
3 )  มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร เ ขี ย น
บทความวิจัยที่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิช าการใน
ระดับชาติและนานาชาติได้ 
4) นิสิตมีทักษะในการท าวิจัย
เชิงพ้ืนที่ 

PLO  3  ยึ ดมั่ น ในหลั กนิ ติ ธ ร รม  มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ ดีของนัก
กฎหมาย 
 

วิทยานิพนธ์ของผู้ เรียน โดยเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกผู้สนใจเข้า
รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ผ่าน
โปรแกรม Zoom พร้อมกับเผยแพร่
ในเว็ปไซด์ของนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
2. จัดกิจกรรมการสัมมนาในรูปแบบ
เสวนาทางวิชาการ การอภิปรายและ
ซั ก ถ า ม ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น  กั บ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่
นิ สิ ตศึกษา เ พ่ือ ให้ ได้ รั บข้ อมู ลที่
ครบถ้วนรอบด้านในทุกมิติและเพ่ือ 
up to date ปัญหาและข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้นในทางปฎิบัติซึ่งจะช่วยท าให้
ผู้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการคิด 
วิ เคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็นมากที่สุด ไม่หลุดกรอบของ
การค้นคว้า  
3. การใช้กรณีศึกษา (case study) 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์
อย่างลึกซึ้งในเชิงวิชาการ 
4. การมอบหมายให้ผู้ เรียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง โดยให้
ค้นคว้ าหาบทความหรือข้ อมูลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียน การเก็บ

2) ส่งงานที่มอบหมายพร้อมน าเสนอโดย
ประเมินความถูกต้องของรูปแบบ การ
แสดงแหล่งที่มา การวิเคราะห์เชื่อมโยง
ระหว่างกัน 
3) ได้รับเอกสารตอบรับการเผยแพร่
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทาง
นิติศาสตร์ 
4) สามารถเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษได้ 
5) นิ สิ ตต้องสอบผ่ านวัดคุณสมบัติ  
(Qualifying Examination (QE) เพ่ือเป็น
ผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
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ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ หรือค้นคว้าข้อมูล
เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เชื่อมโยงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ก าหนด
ไ ว้ ใ น วิ ท ย านิ พนธ์  โ ด ย ให้ นิ สิ ต 
วิเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้ และ
ตอบโจทย์ปัญหาที่ก าหนดไว้โดย
เรียบเรียงล าดับเหตุผลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยถ้อยค าทางวิชาการ 
5 .  ก า รน า เ สนอ โ ดยกา ร เ ขี ย น
บทความตามรู ปแบบการ เขี ยน
บทความของวารสารวิชาการทาง
นิติศาสตร์  

 
สัมมนา 3 1) นิสิตมีความถนัดเฉพาะทาง

แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า เ นื้ อ ห า
กฎหมายขั้นสูงหรือกฎหมาย
เปรียบเทียบไปประยุกต์หรือ
บูรณการณ์เ พ่ือแก้ไขปัญหา
ปั จ จุ บั น  ทั้ ง ด้ า น สั ง ค ม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม ในระดับชุมชน
และประชาคมอาเซียน 

PLO 1 สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 
PLO 2 สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่
ส าหรับแก้ ไขปัญหาทางกฎหมายที่
ซับซ้อน 
PLO  3  ยึ ดมั่ น ในหลั กนิ ติ ธ ร รม  มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ ดีของนัก
กฎหมาย 
 

1) ส่งรายงานความก้าวหน้าของแต่ละบท
ทุกเดือน โดยเน้นการวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ 
2) ให้นิสิตแสดงความเห็นและอธิบาย
โต้แย้งในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้โดยมีการอ้างอิง
แหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
3) ให้นิสิตตอบข้อซักถามและอธิบาย
เหตุผลต่อคณะกรรมการสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 

1) ประเมินจากการน าเสนอผลการ
ค้นคว้าจากหัวข้องานที่มอบหมายโดย
การวิพากษ์อย่างมีหลักการและเหตุผล
ระหว่างผู้เรียนและผู้ทรงคุณวุฒิ 

2) นิสิตสามารถขอสอบโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
โครงร่างฯ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
พะเยาได ้
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2) นิสิตมีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
3) นิสิตมีทักษะในการแสดง
คว ามคิ ด เห็ น  โ ต้ ตอบทาง
วิชาการได้อย่างมีเหตุผล 
4) นิสิตสามารถเขียนและ
น าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ตามกระบวนการ
ส อ บ วั ด ผ ล ค ว า ม รู้ ต า ม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 3) นิสิตต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และ
สอบผ่านการส อบ ป ากเ ป ล่ า ขั น้
สุ ด ท้ า ย โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
และภายนอกสถาบนั 
4 )  ผ ล ง า น วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ผ่ า น
กระบวนการตรวจการคัดลอกผลงาน
ด้วยโปรแกรมอัคราวิสุทธิ์  (ไม่เกินร้อย
ละ 5) 

 
ทั้งนีห้ลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณทิต หลักสูตรใหม่ 2564 ได้จัดการเรียนการสอนในปี 2564 เป็นปีแรก จึงมีเพียงการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนา 1 เพียงวิชา

เดียว ซึ่งหลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตตามรูปแบบที่ก าหนดในรายวิชาสัมมนา 1 (รายละเอียดในภาคผนวก)  
ท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต และผลักดันให้ผู้เรียนได้ประเด็นปัญหาของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจน มีการค้นคว้า
ที่รอบด้านผ่านการวิพากษ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เรียน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายสถาบัน  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนผู้เรียนต้องน าเสนอโครงร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สนใจผ่านช่องทางออนไลน์ 
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โครงร่างดุษฏีนิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฏีบัณฑิตในรายวิชาสัมมนา 1 
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ภาพกิจกรรมรายวิชา สัมมนา 1 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 
 
 
 
 
 

 



76 
 

AUN 2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structures, properly sequenced (progression from basic to intermediate 
to specialised courses), and are integrated. (หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชา มีการจัดล าดับวิชาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม (ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง
ไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 
 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 มีการออกแบบเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสมและมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน โดยหลักสูตรได้
จัดการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในรายวิชาสัมมนา 1 ในชั้นปีที่ 1 ก่อน 
เพราะเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นิสิต นการที่จะน าไปต่อยอดการศึกษาในการเขียนบทความในรายวิชาสัมนา 2 และเพ่ือสอบวัดคุณสมบัติ QE ชั้นปีที่ 2 และ
น าไปสู่ข้อสรุปของการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ในการน าไปเขียนวิทยานิพนธ์แการน าเสนอวิทยานิพนธ์ รวมถึงการอภิปรายในประเด็นเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
ในวิชาสัมมนา 3 ชั้นปีที่ 3  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 

ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 
- สัมมนา 1 - สัมมนา 2 

- สัมมนา 3 
- วิทยานิพนธ์ 
 

วิชาสัมมนา 1 เป็นวิชาที่ก าหนดให้นิสิตชั้นปีที่ 1 
ต้องเรียนในภาคการศึกษาต้น เพ่ือให้นิสิตมี
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ 
การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ท าการวิจัย ค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายบน
ฐานข้อมูลออนไลน์ westlaw เพ่ือให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทาง
กฎหมาย นิสิตจะสามารถน าองค์ความรู้ทางวิจัย
ไปปรั บ ใช้ เ พ่ื อก าหน ดประ เด็ น ในก า รท า
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ 

วิชาสัมมนา 2 และวิชาสัมมนา 3 เป็นวิชาที่ท าให้
นิสิตมีองค์ความรู้ขั้นสูงในด้านการวิเคราะห์ ชี้ให้เห็น
ได้ถึงข้อดี – ข้อเสียของมาตรการทางกฎฆมายและ
ข้อเสนอแนะในบทความวิจัย/บทความวิชาการ 
อภิปราย เนื้ อหากฎหมายขั้ นสู งและกฎหมาย
เปรียบเทียบได้เพ่ือเสนอแนะองค์ความรู้ใหม่ทาง
กฎหมาย พัฒนากฎหมายเดิมให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาหปัจจุบันและอนาคต ตรงจุดนี้จะท าให้นิสิต
สามารถใช้ทักษณะขั้นสูงในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์และแยกแยะองค์ความรู้ทางศาสตร์

เป็นวิชาที่ต้องอาศัยความรู้และทักษะจากการเรียนในรายวิชา
ระดับต้นและระดับกลาง  
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ต่าง ๆ เพ่ือบูรณาการกับนิติศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎี
และในทางปฏิบัติ และน าไปสู่จุดเริ่มต้นของการ
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ต่อไป   

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ   3 
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AUN 2.6 The curriculum to have options(s) for students to pursue major and/or minor 
specialisations. (หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอก และ/หรือความเชี่ยวชาญ
พิเศษ) 

 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 แบบ 1  แบบ 1.1 เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ

มาให้นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์โดยไม่มีรายวิชาเอกหรือวิชาบังคับอ่ืนใดที่นิสิตจะต้องเรียนก่อน ทั้งนี้หลักสูตรได้
ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 เรื่องเกณฑ์การรับเข้าว่านิสิตต้องมีหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และมีการสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์จาก
กรรมการสัมภาษณก์่อนรับเข้าโดยได้ท าการเผยแพร่เกณฑ์ดังกล่าวให้นิสิตและผู้สมคัรเรียนทราบโดยทั่วกันใน
แผ่นพับ เว็ปไซด์ และโบรชัวร์  จึงท าให้นิสิตสามารถเลือกศึกษาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้อย่างหลากหลายตาม
ความสนใจ ความถนัด และความเชี่ยวชาญของตน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้นิสิตมีความเชี่ยวชาญพิเศษในหัวข้อ
ดุษฎีนิพนธ์ของตนเองมากขึ้นหลักสูตรจึงก าหนดให้นิสิตจะต้องท าการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งและรอบด้าน
ในทุกมิติของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่ตนเองศึกษา เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในทักษะการคิด 
วิเคราะห์ทางกฎหมายอย่างเป็นระบบ มีข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือในวง
วิชาการผ่านวิชาสัมมนา 1 โดยมีการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจและความถูกต้องของนิสิตผ่านการน าเสนอ
โครงร่างดุษฎีพนธ์ด้วยวาจาต่อสาธารณชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการท่ีจัดขึ้น ได้แก่ โครงการวิพากษ์โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ เพ่ือให้เกิดการโต้แย้งและแสดงความ
คิดเห็นที่ถูกต้องและชัดเจนซึ่งจะส่งผลให้นิสิตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องที่ศึกษาเป็นอย่างดี  

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ   3 

 
AUN 2.7 The programme to show that is curriculum is reviewed periodically following an 

established procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 
(หลักสูตรได้รับการทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด เพื่อให้ม่ันใจว่าหลักสูตรมีความทันสมัย
เป็นปัจจุบัน และมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม) 

 
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 จึง

ยังไม่ครบก าหนดระยะเวลา 5 ปี เพ่ือท าการทบทวนหลักสูตร ทั้งนี้จะครบก าหนดการทบทวนหลักสูตรในปี
การศึกษา 2569 ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษาว่าได้ไปสมัครสอบ กต. กอ. ได้
หรือไม่ หรือมีการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง หรือมีผลงานทางวิชาการที่มีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
อย่างไร ผลของการเรียนรู้ที่สะท้อนปัญหาสังคมที่ยังคงเหลืออยู่ ความเลื่อมล้ า การคุ้มครองนวัตกรรมทาง
อุตสาหกรรมและปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือน ามาเป็นแหล่งข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไปให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการทางอุตสาหกรรม 
  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ   3 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  



79 
 

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 
2564 

2.1 The specification of the programme and all its courses are 
shown to be comprehensive, and up- to-date, and made 
available and communicated to all stakeholders. (ข้อก าหนด
ของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมดมีความครอบคลุมทันสมัยและ
พร้อมใช้งานและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด) 

 

3 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively 
aliged with achieving the expected learning outcomes. (การ
ออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

 

3 

2.3 The designe of the curriculum is shown to include feedback 
from stakeholders, especially external stakeholders. (ในการ
ออกแบบหลักสูตรมีการค านึงถึงและน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
เสียโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร) 

 

3 

2.4 The contribution made by each course in achieving the ex-
pected learning outcomes is shown to be clear. ( ก า ร
ด าเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เห็นถึงการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน) 

 

3 

2 . 5  The curriculum to show that all its courses are logically 
structures, properly sequenced (progression from basic to 
intermediate to specialised courses), and are integrated. 

      หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชามีการจัดล าดับวิชาอย่างเป็นระบบและ
เหมาะสม (ตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐาน ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะ
ทาง) และมีการบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 

3 

2.6 The curriculum to have options(s) for students to pursue 
major and/or minor specialisations. 

      หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอก/หรือความ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

3 

2.7 The programme to show that is curriculum is reviewed peri-
odically following an established procedure and that it re-
mains up-to-date and relevant to industry 
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AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 
2564 

      หลักสูตรได้รับทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าหลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและความเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรม 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
 
 
AUN. 3 Teaching and Learning Approach 
AUN 3 . 1  The educational philosophy is show to be articulated and communicated to all 
stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning activites. ( ป รั ชญ า
การศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน) 

 
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 คือ นักวิจัยทาง

นิติศาสตร์ขั้นสูง และองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 
และระดับนานาชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักนิติธรรม ปรัชญาของหลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีการร่างให้มีความสอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีความชัดเจน 
โดยได้ท าการเผยแพร่ปรัชญาของหลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ แผ่นพับ และโปสเตอร์  เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น ส านักงาน
อัยการ ศาลยุติธรรม ศาลากลาง สถานีต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยของรัฐและเอชน 
นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ าแก่นิสิตใหม่ในวันปฐมนิเทศเสมอ ดังนั้นปรัชญาการศึกษาของหลักสูตรจึงสามารถ
สื่อสารไปถึงผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่ม  

ทัง้นี้ปรัชญาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนเน้นที่มุ่งการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
และสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการตั้งค าถามเพ่ือวิพากษ์และหาค าตอบทางกฎหมาย มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอนในประเด็นข้อกฎหมายเพ่ือท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่
ชัดเจนในหัวข้อที่ต้องการท าการศึกษาให้มากขึ้นในรายวิชาสัมมนา 1 และโครงการติดตามความก้าวหน้าใน
เทอม 2 ของทุกชั้นปี ด้วยวิธีการดังกล่าวท าให้นิสิตมีโอกาสแลกเปลี่ยนหัวข้อและเรียนรู้เรื่องอ่ืน ๆ และท าให้
ทราบถึงความบกพร่องและความคืบหน้าในการศึกษาของผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ไปพร้อมกัน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
ความรู้ด้านเนื้อหาทางกฎหมาย ทักษะการค้นคว้าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อันเป็นรากฐานส าหรับการพัฒนา
กฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายในระดับประชาคมอาเซียนต่อไป นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนของโลก เป็นนักกฎหมายที่มีจิตสาธารณะ อุทิศตนท าเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและยึดมั่นในหลักนิติธรรมให้บรรลุตามที่ก าหนดไว้ใน PLOs ด้วยเช่นกัน 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 3.2 Teaching and learning activities are shown to allow students to participle 
responsibly in the learning process. (มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้) 
 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 แบบ 1  แบบ 1.1 เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ
มาให้นิสิตท าดุษฎีนิพนธ์ โดยมีรายวิชาไม่นับหน่วยกิต ได้แก่ รายวิชาวิทวิทยานิพนธ์ วิชาสัมมนา 1 วิชา
สัมมนา 2 และวิชาสัมมนา 3 ในหลักสูตรซึ่งให้ความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่
เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของ
รายวิชาและเป้าหมายของหลักสูตร โดยเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นผ่าน
การรายงานความก้าวหน้าในรายวิชาวิทยานิพนธ์ สัมมนา 1 สัมมนา 2 และสัมมนา 3 ด้วยระบบ Ms teams 
และ โครงการน าเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ดัง
ปรากฎในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางการเรยีนการสอนและกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

รายวิชา ประเภทผู้มีส่วน
ได้เสีย 

ความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน 

ผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา 

 

ผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร (PLOs) 

 

บรรลุอย่างไร 
 

วิทยานิพนธ์ นิสิต องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น 
ท้ อ งถิ่ น  ชุ มชน 
ประชาชน นิสิต 
ค ณ า จ า ร ย์
ท า ง ด้ า น
นิติศาสตร์ อัยการ 
ผู้ พิพากษา และ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1.มีความรู้ในระดับ
แ น ว ห น้ า อ ย่ า ง
เชี่ยวชาญสูงสุด  
2.ริเริ่มคิดและวิจัย
ที่มีผลต่อการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเองรวมทั้ง
สามารถน า เสนอ
ผลงานทางวิชาการ
และมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการ
ตี พิมพ์และเป็นที่
ย อมรั บ ในร ะดั บ
นานาชาติ 
3. เชี่ยวชาญในการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ที่
ซับซ้อนหรือค้นหา
ค า ต อ บ ใ ห ม่ ที่

1 .  น า เสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์เพ่ือควบคุม
คุ ณ ภ า พ ข อ ง
กระบวนการวิจัยเพ่ือท า
วิทยานิพนธ์ 
2.นิสิตต้องส่งรายงาน
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ผ ล
กา รศึ กษ าต า ม แ บ บ
รายงานผลการศึกษา
ของคณะนิติศาสตร์ใน
ทุกภาคการศึกษาโดย
ผ่านความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ร ว บ ร ว ม ส่ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
3.นิสิตจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมสัมมนาตามที่

1.นิสิตเข้าร่วมการสอบ
โครงร่างดุษฎีนิพน์และ
สอบปิดเล่มดุษฎีนิพนธ์
เพ่ือควบคุมคุณภาพของ
กระบวนการวิจัยของการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ 
2.นิสิตสามารถเข้าร่วม
การสอบวัดคุณสมบัติ QE 
ต า ม ป ร ะ ก า ศ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่
เ พ่ื อ เ ป็ น ฐ า น ใ น ก า ร
พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ใ น
อนาคต 
2.สร้ างมาตรการทาง
กฎหมายใหม่ ส าหรับ
แก้ปัญหาทางกฎหมายที่
ซับซ้อน 
3. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ดี
ของนักกฎหมาย 

1.นิสิตจัดท าเล่มดุษฎี
นิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และ
ผ่านการสอบปากเปล่า 
( ส อ บ ป้ อ ง กั น ดุ ษ ฎี
นิพนธ์ ) ได้ในขั้นตอน
สุดท้าย 
2. นิสิตสอบผ่าน QE 
3.นิสิตมีบทความตีพิมพ์
เ ผ ย แ พ ร่ ใ น
ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร
ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ
นานาชาติอย่างน้อย 2 
บทความ 
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ซับซ้ อนและ เป็ น
นามธรรม 

 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
รั บผิ ดชอบหลั กสู ต ร
ดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
ใ ห ม่ พ . ศ . 2 5 6 4 
เห็นสมควรอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

สัมมนา 1 นิสิต องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น 
ท้ อ งถิ่ น  ชุ มชน 
ประชาชน นิสิต 
ค ณ า จ า ร ย์
ท า ง ด้ า น
นิติศาสตร์ อัยการ 
ผู้ พิพากษา และ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1. สืบค้นข้อมูลทาง
วิ ช า ก า ร ไ ด้ จ า ก
แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
น่ า เ ชื่ อ ถื อ ทั้ ง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 
2. น าข้อมูลที่ได้มา
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สังเคราะห์เข้ากับ
ปั ญ ห า ก ฎ ห ม า ย
และสร้างรูปแบบ
วิ ธี วิ จั ย ด้ ว ย
เครื่ อ งมื อต่ า ง  ๆ 
เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
น่ า เชื่ อถือ ในทาง
วิชาการ 
3.  ก าหนดหั วข้อ
วิจั ยที่ ได้จากการ

1. สืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลการเขียนงานจาก
ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง
ฐ า น ข้ อ มู ล ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ 
2 .  จั ด อบ ร ม วิ ธี ก า ร
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล บ น
ฐ านข้ อมู ล ออน ไลน์  
westlaw  
3.ให้นิสิตมาน าเสนอ
การค้นคว้าและหัวข้อ
วิจัย วัตถุประสงค์ของ
การวิจัยต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  
แ ล ะ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น
รูปแบบของการเสวนา
ออนไลน์โดยเปิดโอกาส
ให้ บุ คคลภายนอกที่

1. หัวข้อมีความชัดเจน 
ทันสมัย ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาของสังคม 
2. เคารพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่ืนและของ
ตนเอง สามารถโต้แย้ง 
อธิบายความคิดเห็นของ
ตนเองได้ด้วยเหตุและผล
ตามหลักวิชาการ 
3. สะท้อนมุมมองและ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น เ ชิ ง
วิชาการได้ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่
เ พ่ื อ เ ป็ น ฐ า น ใ น ก า ร
พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ใ น
อนาคต 
2. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ดี
ของนักกฎหมาย 

1. นิสิตมีทักษะพ้ืนฐาน
ด้ า น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง
นิติศาสตร์  และเขียน
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์ได ้
2. นิสิตมีทักษะในการ
เขียนรายงานวิชาการ
ด้านกฎหมาย 
3.  นิ สิ ตมี ทั กษะกา ร
น าเสนอผลงานวิจัยทาง
กฎหมาย รวมถึงการ
แก้ไขปญัหาเฉพาะหน้า 
4. นิสิตมีจริยธรรมใน
การอ้างอิงงานวิจัยของ
ผู้อื่นและของตนเองตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยและ
การเขียนบทความ 
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ค้นคว้าข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและรอบ
ด้าน 

สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง 
และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได ้

สัมมนา 2 นิสิต องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น 
ท้ อ งถิ่ น  ชุ มชน 
ประชาชน นิสิต 
ค ณ า จ า ร ย์
ท า ง ด้ า น
นิติศาสตร์ อัยการ 
ผู้ พิ พ า ก ษ า 
บ ร ร ณ า ธิ ก า ร
ว า ร ส า ร  แ ล ะ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1. ได้องค์ความรู้
ใหม่ทางกฎหมาย
อันเป็นประโยชน์
ในทางปฎิบัติ และ
ทางวิชาการ 
2 .  เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ส า ม า ร ถ เ ขี ย น
บทความวิชาการได้
ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง
ว า ร ส า ร ทั้ ง
ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศ 
 

1. จัดอบรมการเขียน
บทความภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ 
บรรณาธิการ 
2 . ใ ห้ นิ สิ ต เ ขี ย น ร่ า ง
บทความเพ่ือเผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ 
3. อภิปรายแลกเปลี่ยน
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ท า ง
วิชาการและน าเสนอ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น ก า ร
เสวนาระหว่างผู้ เรียน 
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า 
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  แ ล ะ
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

1. ผู้เรียนมีความคืบหน้า
ขอ งก า รค้ น คว้ า  ก า ร
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล  ก า ร
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
อภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร วิ จั ย
สอดคล้องกันระหว่ าง
เหตุผล และทฤษฎีที่ใช้ได้
อย่างเป็นระบบ 
2. ค้นพบองค์ความรู้ใหม่
ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ค้ น ค ว้ า 
วิเคราะห์และสังเคราะห์  
3. น าความรู้ที่ได้จากการ
ค้ น ค ว้ า ข้ อ มู ล  ก า ร
ด าเนินการตามระเบียบ
วิธีวิจัยมาพัฒนาในการ
เ ขี ย น เ ล่ ม ร า ย ง า น
วิทยานิพนธ์ต่อไป 
4. เผยแพร่องค์ความรู้
ใ ห ม่ ที่ ค้ นพบ โ ด ย ก า ร
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่
เ พ่ือ เป็นมาตรฐานใน
การพัฒากฎหมาย ใน
อนาคต 
2. ยึดมั่นในหลักนิติธรรม 
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ดี
ของนักกฎหมาย 

1.นิสิตมีทักษะในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้ ง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศได ้
2. นิ สิ ต แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็นของตนได้อย่าง
อิสระและเคารพความ
คิดเห็นหรือทัศนะคติที่
แตกต่างของบุคคลอื่น 
3. นิสิตได้รับหนังสือ
ต อ บ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์
บทความวิ ช าการ ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติได้ 
4. นิสิตมีจริยธรรมใน
การอ้างอิงงานวิจัยของ
ผู้อื่นและของตนเองตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยใน
การเขียนบทความ และ
เล่มรายงานวิทยานิพนธ์ 
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5 . นิ สิ ต ส า ม า ร ถ ท า
รายงานความก้าวหน้า
ในแต่ละบทได ้
 

สัมมนา 3 นิสิต องค์กรหรือ
หน่วยงานของรัฐ
แ ล ะ เ อ ก ช น 
ท้ อ งถิ่ น  ชุ มชน 
ประชาชน นิสิต 
ค ณ า จ า ร ย์
ท า ง ด้ า น
นิติศาสตร์ อัยการ 
ผู้ พิพากษา และ
ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ ใ น
สาขาที่เก่ียวข้อง 

1 . ได้ อ งค์ ค ว ามรู้
ใหม่ทางกฎหมาย
อันเป็นประโยชน์
ในทางปฎิบัติ และ
ทางวิชาการ 
 

1 .  เชิญผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก คณาจารย์  
และผู้เชี่ยวชาญมาร่วม
วิพากษ์ผลการศึกษา 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าในการเขียน
แ ล ะ ชี้ แ น ะ ใ ห้ เ ห็ น 
ปัญหาทางกฎหมาย 
แนะน า แหล่ ง สื บ ค้ น
ข้อมูล หนังสือ วารสาร 
ที่เก่ียวข้องแก่ผู้เรียน 
3 .  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น จั ด ท า
รายงานความก้าวหน้า
ต า ม แ บ บ ฟ อ ร์ ม ที่
คณะกรรมการก าหนด
และแจ้งให้แก่อาจารย์ที่
ป รึ ก ษ า ท ร า บ ก่ อ น
ลงทะ เบี ยน ใน เทอม
ถัดไปเพ่ือกระตุ้นการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียน และ

1. นิสิตด าเนินการจัดท า
ร่างรายงานวิทยานิพนธ์ 
เสนอต่อคณะกรรมการ
สอบโครงร่าง 
2 . น า เ ส น อ ร า ย ง า น
วิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา 
3. พัฒนาเล่มวิทยานิพนธ์
ให้ครบทั้ง 5 บท 

1. สร้างมาตรการทาง
กฎหมายใหม่ ส าหรับ
แก้ปัญหาทางกฎหมายที่
ซับซ้อน 
2. สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการ
พั ฒ น า ก ฎ ห ม า ย ใ น
อนาคต 

1 . นิ สิ ต จั ด ท า เ ล่ ม
ร า ย ง า น วิ จั ย ฉ บั บ
ส ม บู ร ณ์ เ ส น อ ต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
สอบปิดเล่มในขั้นตอน
ต่อไปได ้
2. น าข้อเสนอแนะที่ได้
จากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้
ทรงคุณวุมิ ผู้เชี่ยวชาญ 
ไปปรับปรุงแก้ไขงาน
วิทยานิพนธ์ให้ดียิ่งขึ้น 
3 .  จั ด ท า รู ป เ ล่ ม
วิทยานิพนธ์ครบ 5 บท
ตามรูปแบบวิทยานิพนธ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมกับลงระบบ I -
Thesis 
4. นิสิตมีจริยธรรมใน
การอ้างอิงงานวิจัยของ
ผู้อ่ืนและของตนเองตาม
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เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ทราบปัญหา อุปสรรค 
ข้ อจ ากั ดของผู้ เ รี ยน 
และท าการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

ระเบียบวิธีการวิจัยและ
การเขียนบทความ 

 
 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 3.3 The teaching and learning activites are shown to involve active learning by the students. (มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียน) 
 
 ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning เพราะ CLOs ของทุกรายวิชาเป็น action อาทิ ทักษะการสืบค้น การเขียนบทความ การ
น าเสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ การแสดงความคิดเห็นโต้ตอบทางวิชาการ กฎในรูปกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น  Focus Group  Think pare share เป็นต้น โดยปรากฎใน
การน าเสนอรายงานความก้าวหน้าในรายวิชาสัมมนา 1 สัมมนา 2 สัมมนา 3 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์และบุคคลภายนอกผู้สนใจในหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์ของนิสิต  
 

รายวิชา CLOs กิจรรมการเรียนการสอน 

วิทยานิพนธ์ สร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัย
อย่างป็นระบบ การเขียนรายงานวิจัย การ
น าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

1. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
2.นิสิตน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์พร้อมระเบียบวิธีวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตทุกคนเพ่ื อ
แสดงความคิดเห็นในประเด็นทางวิชาการที่เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างสร้างสรรค์ เคารพใน
ความเห็นและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
3.นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาตามที่คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2564 เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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สัมมนา 1 ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
และการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
อภิปรายประเด็นที่เก่ียวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

1. อบรมการสืบค้น และรวบรวมข้อมูล จากฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งฐานข้อมูลไทยและต่างประเทศ
บนฐานข้อมูลออนไลน์ westlaw 
2. ให้นิสิตมาน าเสนอการค้นคว้าและหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของการเสวนาออนไลน์โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกท่ี
สนใจได้เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

สัมมนา 2 ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ เขียนบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
กฎหมายระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. จัดอบรมการเขียนบทความภาษาไทยและภาษาต่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ 
บรรณาธิการ 
2.ให้นิสิตเขียนร่างบทความเพ่ือเผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
3. อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการและน าเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาผ่านการ
เสวนาระหว่างผู้เรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

สัมมนา 3 เ ขี ยนรายงานวิทยานิพนธ์  การน า เสนอ
วิทยานิพนธ์ และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ 

1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวิพากษ์ผลการศึกษา 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการเขียนและชี้แนะให้เห็น ปัญหาทางกฎหมาย แนะน าแหล่ง
สืบค้นข้อมูล หนังสือ วารสาร ที่เก่ียวข้องแก่ผู้เรียน 
3. ให้ผู้เรียนจัดท ารายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนดและแจ้งให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบก่อนลงทะเบียนในเทอมถัดไปเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และ
เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัดของผู้เรียน และท าการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
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AUN 3.4 Teaching and learning activities are shown to promote learning, learning how to learn, and instilling in students a commitment 
for life- long leaning (e.g., commitment to critical inquiry, information-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas 
and practices). มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต ลอด
ชีวิต (เช่น การตั้งค าถามอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและประมวลผลข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และแนวปฎิบัติใหม่ ๆ  
  

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ต้องการให้นิสิตมีทักษะการท าวิจัยขั้นสูงทางนิติศาสตร์อันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยผู้ที่มาศึกษาต่อในระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้ท างานในหลากหลายวิชาชีพ เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย หมอ ต ารวจ ก านัน เป็นต้น ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลัก
ของหลักสูตร คือ เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นนักวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูงที่สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่ซับซ้อนและพัฒนาองค์ควา มรู้ใหม่ทาง
กฎหมายให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ และเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงด้านการค้นคว้า การวิจัย เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นให้เป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต  จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าวหลักสูตรจึงได้ถูก
น าไปออกแบบให้นิสิตมีทักษะการท าวิจัยทางนิติศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยด้วยการค้นคว้าเอกสารทางกฎหมายที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการวิจัยทางกฎหมายได้ สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหากฎหมายที่มีความซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทาง
กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนิติศาสตร์ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะของการศึกษาในระดับนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมในการสั มมนา 1 สัมมนา 2 และ
สัมมนา 3 และกิจกรรมโครงการการน าเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่ทางหลักสูตรจัดขึ้น โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรมปรากฏอย่างชัดเจน ดังตารางต่อไปนี้ 

 
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ตัวช้ีวัด สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้

อย่างไร 
วิทยานิพนธ์ 1. น าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ เ พ่ือควบคุม

คุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ์ 
2.นิสิตน าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์พร้อมระเบียบวิธี
วิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตทุกคนเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นและวิพากษ์ในประเด็นทางวิชาการที่
เกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ อย่างสร้างสรรค์ 
เคารพในความเห็นและให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

นิสิตสามารถจัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางวิชาการ 

นิสิตสามารถน าวิธีการค้นคว้าแหล่งข้อมูลทาง
วิชาการของไทยและต่างประเทศ และระเบียบ
วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ไปสร้างองค์ความรู้ใน
เรื่องใหม่ที่เป็นปัญหาสังคมได้ตลอดไป 
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3 . นิ สิ ต เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม สั ม ม น า ต า ม ที่
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่พ.ศ.2564 เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 
 

สัมมนา 1 1.ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศที่
เชื่ อถือได้ทั้ งของไทยและต่างประเทศ  เช่น 
westlaw classic 
2.ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลทางกฎหมาย บทความ
วิชาการทางกฎหมาย หรือวิจัยทางกฎหมายที่เป็น
ภ าษต่ า งป ร ะ เ ท ศ  และกา ร ใ ช้ ฐ าน ข้ อ มู ล
ต่างประเทศในหัวข้อที่มอบหมาย 
3.ให้นิสิตน าเสนอรายงานความก้าวหน้า และ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1. นิสิตสอบผ่านวัดคุณสมบัติ QE 
2. นิสิตมีโครงร่างดุษฎีนิพนธ์และระเบียบวิธี
วิจัยทางนิติศาสตร์ 

นิสิตสามารถน ารายงานการศึกษาไปสร้างองค์
ความรู้ระดับสูงด้านการค้นคว้า การวิจัย 
เกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นให้เป็นฐานใน
การพัฒนากฎหมายในอนาคตได้ด้วยตนเอง 

สัมมนา 2 1. จัดอบรมการเขียนบทความภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์  
บรรณาธิการ 
2.อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
และน าเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาผ่านการ
เส วนาระหว่ า งผู้ เ รี ยน  อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษ า 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
3. ให้น าเสนอรายงานความก้าวหน้าของผล
การศึกษาในชั้นเรียน 

นิสิตมีร่างบทความจ านวน 2 บทความเพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

นิสิตสามารถเขียนบทความวิจัยและอธิบาย
พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นทางวิชาการได้ด้วย
ตนเอง 
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สัมมนา 3                                                          1. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์ และ
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมวิพากษ์ผลการศึกษา 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการเขียนและ
ชี้แนะให้เห็น ปัญหาทางกฎหมาย แนะน าแหล่ง
สืบค้นข้อมูล หนังสือ วารสาร ที่ เกี่ยวข้องแก่
ผู้เรียน 
3. ให้นิสิตจัดท ารายงานความก้าวหน้าตาม
แบบฟอร์มที่คณะกรรมการก าหนดและแจ้งให้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบก่อนลงทะเบียนในเทอม
ถัดไปเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และ
เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบปัญหา อุปสรรค 
ข้อจ ากัดของผู้เรียน  
4. ให้นิสิตจัดท าร่างรายงานวิทยานิพธ์เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

นิสิตมีร่างรายงานดุษฎีนิพนธ์ 
นิ สิ ตน า เสนอร่ า งรายงานดุษฎีนิพนธ์ต่ อ
คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

นิ สิ ตสามารถน าวิ ธี ก ารวิ เคราะห์ปัญหา
กฎหมายที่มีความซับซ้อนและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ต่อวงการนิติศาสตร์ได้ต่อไป 

 
 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ   3
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AUN  3 . 5  The teaching and learning activiites are shown to inculcate in students, new 
ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. (มีกิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของ
การเป็นผู้ประกอบการ) 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และการเรียน
การสอนในเชิงกิจกรรม การแสดงความคิดเห็น การน าเสนอในมุมองใหม่ ๆ ทางนิติศาสตร์ ท าให้นิสิตได้พัฒนา
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทหน่วยงาน นอกจากนี้หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้
มีอิสระในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ในการท าดุษฎีนิพนธ์ เช่น การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา การเสนอแนะ
รูปแบบในการปฎิบัติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในปัจจุบันและอนาคตอัน
เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง การพัฒนาภาวะผู้น า เป็นต้น   

 หลักสูตรจะท าแบบประเมินการศึกษาในรายวิชาสัมมนา 1 สัมมนา 2 และสัมมนา 3 เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมเกี่ยวกับการน าความรู้ลงสู่การปฎิบัติ และได้ฝึกการประสานงาน 

 ส าหรับการด าเนินการเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรฯ วางแผนจะประเมินผลลัพธ์ดังกล่าวตามแผน
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร รวมทั้งวางแผนติดตามทักษะดังกล่วจากผู้ใช้บัณฑิตเมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษา 

AUN 3.6 The teaching and learning processes are show to be continuously improved to 
ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning 
outcomes. (กระบวนการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามี
ความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

 หลักสูตรนิติศาสตดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2564 เป็นปี
แรก แต่จะมีการปรับปรุงในส่วนการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามวงจร PDCA ในปี พ.ศ. 2569  ทั้งนี้หลักสูตรวางแผนติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทุกภาคการศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจร 
PDCA ต่อไป 
  
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 
2564 

3.1 The educational philosophy is shown to be articu-
lated and communicated to all stakeholders. It is 
also shown to be reflected in the teaching and learn-
ing activities. 

 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้
เสียทั้งหมด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิจกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

3 
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AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 
2564 

3.2 The teaching and learning activities are shown to al-
low students to participate responsibly in the learn-
ing process. 

      มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3 

3.3 The teaching and learning activites are shown to in-
vole active learning by the students. 

 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น
สอดคล้องกับผู้เรียน 

3 

3 .4  The teach ing and learning activites are shown to 
promote learning, learning how to learn, and instilling 
in students a commitment for life-long learning (e.g, 
commitment to critical inquiry, information-pro-
cessing skills, and a willingness to experiment with 
new ideas and practices. 

      มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้งค าถามอย่าง
สร้ า งสรรค์  และมี วิ จารณญาณ ทักษะในการรับและ
ประมวลผลข้อมูล การน าเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ และ
แนวทางปฎิบัติใหม่ ๆ ) 

3 

3.5 The teaching and learning activities are shown to 
inculcate in students, new ideas, creative thought, 
innovation, and an entrepreneurial midset. 

      มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังผู้เรียน มี
ความคิดใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
และความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 

3 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be 
continuously improved to ensure their relevance to 
the needs of industry and are al igned to the 
expected learning outcomes. 

      กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง 

3 

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

AUN 4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown to be 
constructively aligned to achieving the expected learning outcomes and the teaching 
and learning objectives. (มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนการสอน) 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 แบบ 1 แบบ 1.1 เป็นหลักสูตรที่มีการท า
วิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว การวัดผลประเมินผลจึงถูกก าหนดในรูปแบบของกิจกรรมที่นิสิตทุกคนต้องท าและ
เข้าร่วมทุกครั้งซึ่งทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs) โดยหลักสูตรมี
กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตั้งแต่แรกรับ ระหว่างการศึกษา และเม่ือส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้
มั่นใจว่าผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุม PLOs ของหลักสูตร 

1)  การประเมินเพ่ือรับเข้าศึกษา หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้อย่างชัดเจน เช่น ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิติศาสตร์หรือเทียเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือ
ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือ
ตามระเบียบ ประกาศ และแนวปฎิบัติของมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบความรู้
เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่น าเสนอ โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ข้อเสนอของดุษฎีนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้ง ระเบียบวิธีวิจัยและ
แนวทางในการแก้ปัญหา การทบทวนวรรณกรรม บรรณานุกรม เอกสารทุกชนิดที่ค้นคว้ามา เค้าโครง (Out-
line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ และมีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา โดยมีคณะกรรมการ
สอบคัดเลือกที่แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นการสอบสัมภาษณ์โดยการให้นิสิต
น าเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และแนวทางการด าเนินการวิจัยเพ่ือประเมินการคิดรรวบยอด ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
วิชาชีพและหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ รวมถึงประเมินความพร้อมในการเรียน เกณฑ์การรับผู้สมัครเข้าศึกษาพิจารณา
จากคะแนนสัมภาษณ์โดยมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 

2) การประเมินในระหว่างการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 แบบ 
1 แบบ 1.1 ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยนิสิตปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 ต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
อภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวิชาสัมมนา 1 และต้องเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์
และอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ในรูปแบบการเขียนบทความวิ จัยจ านวน 2 บทความในวิชา
สัมมนา 2 และเขียนรายงานร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับ
วิทยานิพนธ์ในวิชาสัมมนา 3 เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตดังนี้ 1) มีความสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง
โดยก าหนดกิจกรรมให้นิสิตต้องผ่านกระบวนการท าวิทยานิพธ์และมีการก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 2) มี
ความสามารถทางการสื่อสารและใช้ภาษาต่างประเทศ โดยก าหนดให้นิสิตต้องศึกษาและแสวงหาความรู้ใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการค้นคว้าหนังสือ ต ารา บทความ ในฐานสืบค้นข้อมูลวารสาร 
Westlaw Classic 3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม โดยก าหนด
กิจกรรมให้นิสิตต้องน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ตามช่วงระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 4) มีจรรยาบรรณใน
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วิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัย โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาแทรกเรื่องจรรยาบรรณในวิชาชีพและจรรจา
บรรณนักวิจัยในระหว่างการพัฒนาวิทยานิพนธ์ เช่น การตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต  

นอกจากนี้ในภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 2 นิสิตต้องสอบผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการสอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยาก่อนนิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จากนั้นนิสิตจึงเริ่มจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมีการแจ้ง
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือให้การท าวิทยานิพนธ์มี
ความก้าวหน้าและนิสิตจะมีโอกาสส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประเมิน
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ เพ่ือก าหนดเป้าหมายและหาวิธีการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถท างานได้
ตามแผน โดยในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้จัดโครงการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และติดตามการท า
วิทยานิพนธ์นิติศาตรดุษฎีบัณฑิต โดยให้นิสิตน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้วในรายวิชา
สัมมนา 1 มาน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ บุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังและวิพากษ์และให้
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงร่างให้สมบูรณ์เพ่ือได้มีหัวข้อ
วิจัยและประเด็นศึกษาท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 3) การประเมินเมื่อส าเร็จการศึกษา เป็นการประเมินรายบุคคลโดยประเมินจากการที่นิสิตต้องเสนอ
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าในขั้นตอนสุดท้าย (สอบป้องกันวิทยานิพนธ์) โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัย 1 คนเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตรภายในไม่น้อยกว่า 
4 คน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมินผล นอกจากนี้ยังต้องมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการ 2 บทความ 

 เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  ได้เริ่มด าเนินการจัดให้มีการเรียน
การสอนในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแรกท าให้ในช่วงปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมานิสิตยังคงอยู่ในชั้นปีที่ 1 ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ทางหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ เตรียม
ความพร้อมและวางแผนจัดกิจกรรมให้นิสิตเขียนบทความที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติมาน าเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาในชั้นปีที่ 2 รายวิชาสัมมนา 2 จ านวน 2 บทความ พร้อมทั้งจัด
กิจกรรมโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการ เพ่ือให้นิสิตเข้าใจวิธีการน าเสนอบทความต่อ
บรรณาธิการวารสารระดับชาติและนานาชาติ อันเป็นการผลักดันให้นิสิตส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 
ปีตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 
communicated to students, and applied consistenlty. (มีนโยบายการประเมินผลและการ
อุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ) 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 แบบ 1 แบบ 1.1 เป็นหลักสูตรที่มีการท า
วิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว การวัดผลประเมินผลจึงถูกก าหนดในรูปแบบของกิจกรรมที่นิสิตทุกคนต้องท าและ
เข้าร่วมทุกครั้งในวิชา สัมมนา 1 สัมมนา 2 และสัมมนา 3 เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอรายงาน
วิทยานิพนธ์และผลของกิจกรรมที่มอบหมาย ทั้งนี้ส าหรับการอุทธรณ์ของนิสิตเป็นไปตามรูปแบบของคณะ
นิติศาสตร์โดยให้นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอนและวิธีการ
ประเมินผลโดยหลักสูตรฯ ได้ชี้แจงให้นิสิตทราบในวันปฐมนิเทศว่านิสิตสามารถติดต่อ ร้องเรียน ขอค าอธิบาย
เพ่ิมเติมในเรื่องต่างๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางปกติได้ 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียน/การอุทธรณ์จากนักศึกษา 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 4.3 The assessment standards and procedures for student progession and degree 
completion, are shown to be exlicit, communicated to students, and applied consist-
ently. (มีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน ส าหรับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
และการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ) 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564 ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2561 และตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยนิสิตปริญญาเอก แบบ 
1 แบบ 1.1 ต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวิชา
สัมมนา 1 และนิสิตต้องเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์และอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ใน
รูปแบบการเขียนบทความวิจัยจ านวน 2 บทความในวิชาสัมมนา 2 และเขียนรายงานร่างวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ในวิชาสัมมนา 3  

 ในระหว่างเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาจะชี้แจง ท าความเข้าใจเรื่องการท ากิจกรรม การมอบหมายงาน
อย่างละเอียดรวมทั้งแนวการประเมินผลงานชิ้นงานนั้น ๆ และเครื่องมือที่ใช้ประเมินเป็นระยะ ๆ เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลวิชาสัมมนา 1 สัมมนา 2 และสัมมนา 3 จะด าเนินการติดตามผลงาน
ที่นิสิตน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564 แบบ 1 แบบ 1.1 นิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้นชั้นปีที่ 1 โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือติดตามงานและรับการแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษาตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์ 

 ส่วนการประเมินการเรียนรู้ระดับหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตศึกษา คือ นิสิตต้องเรียนวิชา
วิทยานิพนธ์ ครบ 48 หน่วยกิต ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตาม
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ประกาศมหาวิทยาลัย สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฎิบัติ
ที่เก่ียวข้อง 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลจากนิสิตทั้งในระดับวิชา
และระดับหลักสูตร 

 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 4.4 The assessment methods are shown to include rubics, marking schemes, 
timlines, and regulations, and these are show to ensure validity, reliability, and fairness 
in assessment. (มีการประเมินผลที่คลอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน การก าหนดเกณฑ์
การประเมิน การกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดที่มีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการประเมิน) 

 หลักสูตรได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลตั้งแต่การก าหนดวิธีการ เครื่องมือ 
ปฎิทินการด าเนินการ นักศึกษาทุกคนจะได้รับการประเมินผลด้วยวิธีเดียวกัน อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดวิธีการวัดผลที่ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และ CLOs ของ
รายวิชา รูปแบบการประเมินพิจารณาจากชิ้นงานและผลงานที่น าเสนอ  

 ในปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลวิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรใช้แบบประเมิน
พฤติกรรม เช่น การน าเสนอรายงาน การร่วมอภิปราย รายงานผลการค้นคว้า และรายงานโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในรายวิชาสัมมนา 1  

นอกจากนี้ยังมีการประเมินการเรียนรู้โดยการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง 
การสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2561 ข้อ 7 เกณฑ์การตัดสินผลการสอบวัด
คุณสมบัติ ก าหนดให้มีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์โดยก าหนดเกณฑ์การสอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไป และสอบผ่านสัมภาษณ์ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป และมีคะแนนรวมของทั้งสองส่วนตั้งแต่ร้อย
ละ 70 ขึ้นไป  

การจัดสอบตามก าหนดปฎิทินการสอบที่มหาวิทยาลัยประกาศ โดยกองบริการการศึกษาจัดท าปฎิทิน
การสอบวัดคุณสมบัติเสอนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอขอ
อนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าเป็นประกาศปฎิทินการสอบวัดคุณสมบัติส าหรับนิสิตปริญญาเอก  

การออกข้อสอบ คณะนิติศาสตร์จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และ/หรือสอบสัมภาษณ์เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง  คณะกรรมการออกข้อสอบด าเนินการออก
ข้อสอบ/คัดเลือกข้อสอบและจัดท าข้อสอบ 



97 
 

การด าเนินการสอบและตรวจข้อสอบ คณะนิติศาสตร์จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ
และด าเนินการสอบตามตารางสอบ และท าหนังสือเชิญคณะกรรมการออกข้อสอบเพื่อด าเนินการตรวจข้อสอบ
และสอบสัมภาษณ์  คณะนิติศาสตร์รวบรวมคะแนนผลสอบพร้อมแนบข้อสอบ 3 ชุดส่งกองบริการการศึกษา 

การประมวลผลสอบและตัดสินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) กองบริการการศึกษาจัดท า (ร่าง) ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง และให้กองบริการการศึกษา
จัดท าประมวลผลการสอบ กองบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลและจัดท าประกาศ
ผลสอบเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและจัดส่งให้คณะนิติศาสตร์ เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์แจ้งผลสอบให้
นิสิตทราบเป็นรายบุคคล ดังนั้นเกณฑ์การให้คะแนนจึงมีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ยังไม่มีนิสิตสอบวัดคุณสมบัติ เนื่องจากนิสิตยังอยู่ชั้นปีที่ 1 ยังไม่ครบ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบวัดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) 
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาเอก พ.ศ.2554 ทั้งนี้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมและ
วางแผนด าเนินการสอบและแจ้งนิสิตทุกคนทราบในวันปฐมนิเทศว่าให้นิสิตทุกคนสอบวัดคุณสมบัติใน
การศึกษาภาคต้นของปีการศึกษา 2565 โดยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 จะมีนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัด
คุณสมบัติ (QE) จ านวน 2 คน 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the programme and its courses. (มีวิธีการประเมินเพื่อวัดผล
ส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ความชัดเจน) 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs) 
และถูกถ่ายทอดลงมาเป็นวัตถุประสงคืประดับรายวิชา (CLOs) ไว้อย่างชัดเจนเพ่ือเป็นเป้าหมายส าคัญที่
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และนิสิตจะได้เข้าใจตรงกัน ดังนั้นในการพิจารณา มคอ.3 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสุตรจะพิจารณาการประเมินผล และกิจกรรมที่ใช้ในการประเมินผลที่แต่ละรายวิชาก าหนดขึ้น
ว่าสามารถน าไปสู่วัตถุประสงคืระดับหลักสูตรหรือไม่ หากไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงจะมีการ
แจ้งกลับให้ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาทบทวน 

ปีการศึกษา 2564 ในกระบวนการพิจารณาก่อนจัดการเรียนการสอนพบว่าวิธีการจัดการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรม การรายงานผลโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถสะท้อนความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ระดับ
หลักสูตรได้โดยนิสิตมีผลงานมาน าเสนอทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมสัมมนา 1 และน าเสนอรายงานในโครงการ
เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และติดตามการท าวิทยานิพนธ์นิติศาตรดุษฎีบัณฑิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลภายนอกโดยนิสิตได้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไป
พัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้สมบูรณ์ขึ้นได ้
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ช่วงเวลา วิธีการประเมิน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

การรับเข้า -เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร 
-กระบวนการสัมภาษณ์ 
-โครงการปรับพ้ืนฐาน
เตรียมพร้อมและแนะน าแก่นิสิต
หลักสูตนิติศาสตรมดุษฎีบัณฑิต 

-นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิต เพ่ือเตรียมตัวในการวาง
แผนการเรียน การท าวิทยานิพนธ์
เ พ่ื อ ให้ ส า เ ร็ จ การศึ กษาตาม
หลักสูตร 

การติดตามความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างการศึกษา 
- วิชาวิทยานิพนธ์ 
- วิชาสัมมนา 1 
- วิชาสัมมนา 2 
 

-การท ารายงาน  
-การน าเสนอในชั้นเรียน  
-การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
-การถามตอบ 
-การเขียนบทความวิชาการ 
-การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา 
-การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริม
ทักษะที่คณะจัดขึ้น 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนากฎหมายใน
อนาคต   
2. สร้างมาตรการทางกฎหมาย
ใหม่ส าหรับแก้ไขปัญหาทงกฎ
หมายที่ซับซ้อน  
3 .  ยึ ดมั่ น ในหลั กนิ ติ ธ ร รม  มี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 

การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา 
- วิชาสัมมนา 3 
 

-การท าวิทยานิพนธ์ 
-การเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
ตนเองอย่างน้อย 2 บทความ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือเป็น
ฐานในการพัฒนากฎหมายใน
อนาคต   
2. สร้างมาตรการทางกฎหมาย
ใหม่ส าหรับแก้ไขปัญหาทงกฎ
หมายที่ซับซ้อน  
3 .  ยึ ดมั่ น ในหลั กนิ ติ ธ ร รม  มี
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย 

 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 
(มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้) 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564 ได้ระบุแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับผู้เรียนใน 
มคอ.3 ไว้อย่างชัดเจน จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 3 คน เป็นการเรียนการสอน
แบบท าวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต มีวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาสัมมนา  1 สัมมนา 2 และสัมมนา 3 ซึ่ง
เป็นวิชาปฎิบัติ โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดกิจกรรมรายงานความก้าวหน้า การพัฒนาการเขียนบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 1 คน ใน
การด าเนินกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จ านวน 2 คน 
ตามค าสั่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก การให้ข้อมูลย้อนกลับ/การประเมินผลการเรียน
ระหว่างเรียน เช่น การสังเกตกระบวนการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การโต้แย้งในประเด็นใหม่ การมีส่วนร่วม 
การตอบค าถาม การร่วมอภิปราย จัดท ารายงานผลการศึกษา ในขณะเรียนทันทีหรือส่งรายงานต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาโดยตรง การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาผ่านระบบออนไลน์ MS teams และเป็นลายลักษณ์อักษร
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เพ่ือนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีและทั่วถึง จากการสอบถามการด าเนินการ 
นักศึกษามีความพึงพอใจเนื่องจากมีโอกาสปรับปรุงให้สามารถน าสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN 4.7 The student assessment and its processes are shown to be continuously 
reviewed and improved to ensure their relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning outcomes. (การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆ มี
การทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่ันใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะทบทวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายวิชา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตและวิทยากรพิเศษ
จากภายนอกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ใช้บัณฑิตและน ามาใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
เมื่อเข้าสู่วงรอบใหม่  หลักสูตรฯ ได้เห็นความส าคัญของการเปิดมุมมองเชิงธุรกิจและการเป็นเจ้าของกิจการ 
(ownership idea) จึงมีการก าหนดให้นิสิตวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการ ค้นหาและการน า
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขปัญหาไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ (implement) ในวิชาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเสนอะแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายและทางปฎิบัติซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือการบูรณาการการท างานร่วมกัน โดยพิจารณาโครงสร้างองค์กรที่มีการ
ก าหนดระดับต าแหน่งงานต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับล่างสุดขึ้นไปจนถึงระดับบนสุด อ านาจบังคับบัญชาหรือสั่งการ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน การสร้างภาวะผู้น าขององค์กรที่ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทักษะและความสามารถเพ่ิมขึ้น 
น าความรู้และพัฒนาคนท าให้องค์กรมีกลิ่นอายแห่งการเรียนรู้ ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีพัฒนาการที่ดีและรู้สึกมี
คุณค่ามากข้ึน  

 ในขณะเดียวกันเนื้อหาและการประเมินผลต้องบูรณาการกับการแก้ปัญหาของสังคมได้โดยการเสนอะ
แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน/องค์กร การให้ความรู้ได้หลากหลายมิติ
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ทั้งในเชิงลึกและกว้าง เช่น ในรายวิชาสัมมนา 1 มีการน าเสนอปัญหาส าคัญของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “การ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูส าหรับเด็กและเยาวชนซึงกระท าความผิดซ้ า” 
ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้พิพากษา อัยการ อาจารย์ด้านกฎหมาย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Face book live) ซึ่งมีเนื้อหาที่ขยายถึงการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือท าหน้าที่ใน
การป้องกันก่อนเด็กกระท าความผิดซ้ า บทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมที่สุดต่อการแก้ไขการกระท าความผิดซ้ าของเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีการ
ก าหนดองค์ประกอบของการประเมินรายงานการวิเคราะห์บทบาทนี้ผ่านการวิพากษ์โดยสื่อสารโดยตรงไปยัง
ผู้เรียน เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มส าคัญ คือ นักศึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ใช้
บัณฑิต และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรได้ร่วมกันวิเคราะห์ผ่านการส่งรายงานความก้าวหน้าประจ าภาค
การศึกษาที่นิสิตทุกคนต้องท าส่งก่อนลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการ
ค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนาวิทยานิพนธ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ใช้บัณฑิต และประเทศ 

 ส าหรับผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ค่าคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอน =  5 มากที่สุด    

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 
2564 

4. 1 A variety of assessment methods are shown to be 
used and are shown to be constructively aligned to 
achieving the expected learning outcomes and the 
teaching and learning objectives. ( มี วิ ธี ก า รป ร ะ เ มิ น
ผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอน) 

3 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are 
shown to be explicit, communicated to students, 
and applied consistenlty. (มีนโยบายการประเมินผลและ
การอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียน
และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ) 

3 

4.3 The assessment standards and procedures for stu-
dent progession and degree completion, are shown 
to be exlicit, communicated to students, and ap-
plied consistently. (มีมาตรฐานและข้ันตอนการประเมินผล

3 



101 
 

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 
2564 

ผู้เรียนที่ชัดเจน ส าหรับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนและ
การส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและ
น าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ) 

4.4 The assessment methods are shown to include 
rubics, marking schemes, timlines, and regulations, 
and these are show to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. (มีการประเมินผลที่
ครอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน การ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน การกระจายค่าน้ าหนักการ
ประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดที่มี
ความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการประเมิน) 

4.5 The assessment methods are shown to measure the 
achievement of the expected learning outcomes of 
the programme and its courses. (มีวิธีการประเมินเพ่ือ
วัดผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่ความ
ชัดเจน) 

3 
 
 
 
 
 
 

 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be 
provided in a timely manner. (มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการประเมินผู้ เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่ วย
พัฒนาการเรียนรู้) 

3 

4.7 The student assessment and its processes are shown 
to be continuously reviewed and improved to 
ensure their relevance to the needs of industry and 
alignment to the expected learning outcomes. (การ
ประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆ มีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง) 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN. 5 Academic Staff   
 
AUN 5. 1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure 
that the quqlity and quantity of the academic statt fulfil the needs for education, re-
search, and service. (มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การโปรโมทขึ้นงานในต าแหน่งใหม่ การเลิกจ้าง และแผนการเกษียณอายุ) ด าเนินการเพื่อให้
แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางวิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา  การวิจัย 
และการบริการทางวิชาการ) 
 ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 40 อัตรา ปฎิบัติงานจริง 33 
อัตรา ลาศึกษาต่อ 7 อัตรานับได้ว่าคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับคณะนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยอ่ืนในส่วนภูมิภาค และมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าหรือ
เทียบได้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นน าในส่วนภูมิภาค บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ มีวุฒิ
ปริญญาเอกในและต่างประเทศจ านวน 7 คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกในปี 2565 อีกจ านวน 
1 คน ปริญญาโท 34 คน ซึ่งทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขา คือนิติศาสตร์หรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร์  ที่
เป็นความช านาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายอาญา 
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น มีอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 20 คน  
 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  1. เรื่องแผนการศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 
(ระยะสั้น) ด้านการเพ่ิมวุฒิการศึกษา โดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้กับ
บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ในระหว่างปีการศึกษา 2561-2563 ปีการศึกษาละ 1 ทุน ดังนี้ 
 
ปีการศึกษา ประเภททุน ผู้ได้รับทุน สถานะปัจจุบัน 
2561 ประเภท ข. ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ (คะแนนภาษาอังกฤษผ่าน

เกณฑ์) 
ได้ทุน-ส าเร็จการศึกษา 
(ระดับปริญญาโท)   

2562 ประเภท ก. อาจารย์พลอยขวัญ เหล่ าอมต (คะแนน
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์) 

ได้ทุน-เตรียมลาศึกษาต่อ 
(ระดับปริญญาเอก) 

 แผนระยะยาว คณะฯ ได้ส ารวจความต้องการศึกษาต่อของอาจารย์และระบุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการเพ่ือน ามาวางแผนในการจัดหาคณาจารย์ในสาขาวิชามาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ และจัดท า
แผนพัฒนาต่อไป 
 1.2 แผนพัฒนาเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ คณะฯ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ที่ปีการศึกษาละ 2 คนซึ่งในปี 2564 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ครบ
ระยะเวลาขอต าแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานจ านวน 6 ท่าน ขอรับการประเมินการสอนและผ่านการ
ประเมินแล้ว 3 ท่าน ได้รับการประเมินคุณภาพหนังสือตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการและผ่านการ
ประเมินจ านวน 2 ท่าน ได้มีการยื่นขอต าแหน่งทางวิชการรองศาสตราจารย์จ านวน 2 ท่าน  และมีอาจารย์ที่
ครบก าหนดขอต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้ารับการประเมินการสอนและผ่านการประเมิน 2 
ท่าน และยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 3 ท่าน  คณะฯ ได้ติดตามอาจารย์ที่ครบระยะเวลาในการ
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ขอต าแหน่งทางวิชาการโดยแจ้งบันทึกข้อความเพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์จัดท าเอกสารเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการจัดขึ้นตอนการขอต าแหน่ง มีบุคลากรดูแลด้านเอกสาร การเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ติดต่อประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่อาจารย์ 
 1.3 แผนพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน เพ่ือตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ELO  คณะฯ ได้
น าแผนไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 
  1.3.1 จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเทคนิคการเรียนการ
สอน รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และประชาสัมพันธ์การอบรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองตามช่องทาง
ที่คณาจารย์เข้าถึง 
  1.3.2 น าเอาการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และการใช้เทคนิค
การเรียนการสอนมาเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาขั้นเงินเดือนเป็นประจ าทุกปี 
  1.3.3 ด้านการเข้าสู่ UPPSF ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ 
UPPSF คณะฯ ได้ส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การเข้าสู่ UPPSF อย่างทั่วถึง สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วม และอนุเคราะห์ให้อาจารย์ในคณะฯ ไปเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้คณะฯ อ่ืน ๆ 
  1.3.4 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน คณะนิติศาสตร์ด า เนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการโดยผ่านกลไกการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยในปีการศึกษ า 2560 คณะฯ ได้มีค าสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการร่าง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่าง เกณฑ์ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ หน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนขั้น เงินเดือนซึ่ง
ได้น าผลงานของบุคลากรสาย วิชาการด้านการเรียนการ สอน การวิจัย และการบริการ วิชาการ ทั้งในเ ชิง
คุณภาพและปริมาณมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพ่ือให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมี หลักเกณฑ์ที่
ชัดเจน ตรวจสอบได้ และความเป็นธรรม และเพ่ือ สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร สาย วิชาการของ คณะพัฒนา
เทคนิคการสอน สร้างสรรค์งาน วิจัย และให้้บริการ วิชาการ และได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าว เป็นแนว ปฎิบัติในการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน  
  1.3.5 ด้านการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การท าวิจัยเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญญาเชิงพ้ืนที่ และได้น ามาบรรจุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบ
รายได้ประจ าปี 2564 ให้ได้รับการพิจารณาทุนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้จังก าหนด SUPER KPI ด้านการ
ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ  โดยคณะฯ ได้เพ่ิมทุนวิจัยส าหรับบุคลากรที่ขอทุนและจะน างานวิจัยไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติตามท่ี ก.พ.อ. ก าหนดจ านวนทุนละ 50,000 บาท 
  1.3.6 ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน นอกเหนือจากการให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่
ประชาชนผ่านศูนย์คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ แล้ว ยังมีศูนย์ไกล่เกลี่ย คณะนิติศาสตร์ ที่คณะฯ ร่วมกับ
กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการความรู้และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน นิสิต และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยมีสถานที่ตั้งบริเวณชั้นหนึ่ง อาคารเรียรวม (ธนาคารไทยพาณิชย์) ให้บริการในวัน
และเวลาราชการ  
  1.3.7 คณะฯ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าบริการวิชาการแก่ชุมชน ในโครงการ U2T ซึ่งใน
ปี 2564 คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้รับผิดชอบด าเนินการทั้งสิ้น 20 โครงการ  
  1.3.8 คณะฯ ได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการท าวิจัยโดยการท างานร่วมกันกับองค์กร
ระหว่างประเทศคอนราด อาเดนาวร์  (Konrad-Adenuer) ซึ่งเป็นมูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้
การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านต่างๆ ผ่านทางการจัดกิจกรรมและการด าเนินโครงการต่าง 
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ๆ เพ่ือพัฒนาประชาธิปไตย หลักนิติธรรม เป็นต้น โดยส่งเสริมให้เกิดการอภิปรายในหัวข้อต่าง ๆ ในระดับ
นานาชาติ ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ได้ประสานความร่วมมือผ่านโครงการของมูลนิธิคอนราดฯ เพ่ือจัดกิจกรรอบรม
การเขียนวิจัย การเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนให้กับ
ส านักงานยุติธรรมแห่ง สปป.ลาว ในปี 2564 โดยมีคณาจารย์คณะนิติสาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านการ
ท าวิจัย 
 ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิตศาสตร์จึงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ 
 2.การสิ้นสุดการจ้าง  คณะฯ ได้วิเคราะห์การสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณของบุคลากรสายวิชาการ
แล้วพบว่าในรอบ 10 (2564-2574) ไม่มีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณตามเกณฑ์ ส่งผลให้ปัจจุบันคณะฯ ยัง
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดแผนในการเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณอายุ ยกเว้นการรับ
สมัครอาจารย์ใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกไปในปี 2563 และ 2564  
 
ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ทั้งหมด

ต้นปีการศึกษา 
จ า น ว น อ า จ า ร ย์
ลาออก/เกษียณอายุ
ระหว่างปีการศึกษา 

จ านวนอาจารย์เข้า
ใ ห ม่ ร ะ ห ว่ า ง ปี
การศึกษา 

จ า น วนอา จ า ร ย์
ทั้ ง ห ม ด ป ล า ย ปี
การศึกษา 

2559 35 1 3 37 
2560 37 1 2 38 
2561 38 - 1 39 
2562 39 1 1 39 
2563 39 - - 39 
2564 39 - - 39 

หมายเหตุ: ไม่นับผู้ช่วยสอน 
 
 ส าหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) มีแผนในการเพ่ิมอัตราก าลังโดยเฉพาะผู้
ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชน เพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกไป ให้พร้อมต่อการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คณะฯ ได้ทาบทามผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ามาเป็นอาจารย์ใ น
หลักสูตร แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้อนุมัติอัตราในปีการศึกษา 2564 จึงยังไม่มีอาจารย์เพ่ิมเข้ามาใน
หลักสูตร นอกจากคณาจารย์ประจ าแล้ว คณะฯ ยังมีแผนเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยการจัดสรรงบประมาณและด าเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ  บุคลากรสายวิชการและวิชาชีพ มาให้ความรู้แก่นิสิต ใน
โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ” ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงวิชาการ และวิชาชีพมาให้ความรู้ วิพากษ์หัวข้อ และให้มุมมองการ
วิเคราะห์ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา อาทิ รศ.ดร. ปกป้อง ศรีสนิท คณะบดี คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ รศ.ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี รศ.ดิเรก ควรสมาคม ศ. 
ณรงค์ ใจหาญ ฯลฯ และบุคลากรสายวิชาชีพอาทิ อัยการ ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง และ ผู้พิพากษา เป็นต้น  
 ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาตร์มีจ านวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การพัฒนาหลักสูตรฯ 
ตอบสนองต่อความต้องการด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์คุณสมบัติของ สกอ. ภายใต้การก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ และคณบดี   
 คณาจารย์ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะด้านการสอน การวิจัย 
และการให้บริการวิชาการอย่างรอบด้านตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ การด าเนินงานของคณะฯ ใน
ด้านคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโน้มไปในทางที่ดีข้ึน  
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AUN 5. 2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to 
improve the quality of education, research, and service. (มีการวัดและติดตามปริมาณงานของ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงานด้านการศึกษา การวิจัยและการ
บริการทางวิชาการ) 
 

ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  และหลักสูตร
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ได้กระจายภาระงานสอนทั้งรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่บริการ
ให้กับหลักสูตรของคณะอ่ืน ให้กับบุคลากรสายวิชาการโดยเฉลี่ยคนละ 8-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่เกณฑ์
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดภาระงานสอนไว้ที่ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และผู้สอนหลักสูตรนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของผู้ที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ/ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 ดังนั้น คณาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลามีจ านวน 36 คน อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตคือ 1: 26 ซึ่ง 
จากอัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด
ไว้ส าหรับคณะนิติศาสตร์คือ 1:50 ดังนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนจึงไม่เกินสัดส่วนที่กระทรวงฯ ก าหนด 
ท าให้สามารถดูแลรับผิดชอบนิสิตอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ คณาจารย์มีเวลาไปพัฒนาตนเอง ท าวิจัย และ
บริการวิชาการอีกด้วย 
 นอกเหนือจากภาระงานสอน บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงานวิจัยและ
ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่
มีมาตรฐานและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น วารสาร หรือรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีกอง
บรรณาธิการกลั่นกรอง และการได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากรอบรม บรรยายพิเศษ และเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านงานวิชาการ เป็นต้น 
 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเองในระดับ 3 
 
 
AUN 5. 3 The programme to show that the competences of the academic staff are de-
termined, evaluated, and communicated. (มีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากร
สายวิชาการ การประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ) 

หลังการรับเข้าสมรรถนะในการท างานของบุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะในด้านการสอนจะถูกก ากับ
ดูแลและตรวจสอบเพ่ือช่วยเหลือและพัฒนาโดยผู้บริหารคณะ กรรมการประจ าคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและได้รับการประเมิน ดังนี้ 

1. ในช่วงห้าปีแรกการประเมินภาระงานตามมหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินการทดลอง
การปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการซึ่งบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าส่งภาระงานตามที่
มหาวิทายาลัยพะเยาก าหนด 

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



107 
 

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

4. การประเมินขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสาย
วิชาการคณะนิติศาสตร์ ปี 2564 

ในปีการศึกษา 2564 มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการในด้านการวัดผลประเมินผลเป็น
ประเด็นที่ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญต่อจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็น Active 
Learning และการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการวัดผลประเมินผล ในโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนและการวัดผล ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ หลังการอบรมผู้สอน
หลายคน และได้สะท้อนผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนได้มากขึ้น  นอกจากนี้ปี 2562 
ได้มีการใช้การเรียนการสอนออนไลน์ในในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Microsoft Team, Loom, Zoom, Facebook 
Group เป็นต้น มากขึ้นเพ่ือให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันมากข้ึน 

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

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 
AUN 5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 
appropriate to qualifications, experience, and aptitude. (มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่และ
จัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ (คุณวุฒิ) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
และความถนัด 

คณะนิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการซึ่งถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ดังนั้นคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะการสอน เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล ความเชี่ยวชาญ
ในวิชาสอน และการพัฒนาตนเองของคณาจารย์จึงมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 คณะนิติศาสตร์มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเรียนการสอน การ
จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและยังจัดสรรงบประมาณการไปพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ในด้านต่าง ๆ  ตามความต้องการอีกด้วย ทั้งนี้มีการเผยแพร่งบประมาณที่สนับสนุนในเว็บไซต์ 
รายงานการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในที่ประชุมสามัญคณะ งบประมาณคงเหลือเพ่ือให้คณาจารย์ทราบ 
และเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ที่ยังไม่ได้ไปพัฒนาตนเองด้วย เพ่ือประกันว่าหลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีคุณภาพ
และมีจ านวนเพียงพอต่อการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนท าภารกิจอ่ืน ๆ ซึ่งคณะ
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นิติศาสตร์ได้มีการสนับสุนทุนการวิจัยแก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์และแสวงหาแหล่งทุนภายนอกเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการท าวิจัยของอาจารย์อย่างสม่ าเสมอ 

ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 41 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 36 
อัตรา ลาศึกษาต่อ 5 อัตรา ผู้ช่วยสอน 1 คน และมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ 2 
คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 21 คน นับได้ว่าคณะนิติศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจ านวนมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ่ืนทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีจ านวนอาจารย์ที่มี
วุฒิปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการมากกว่าหรือเทียบได้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นน าใน
ส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกในประเทศและ
ต่างประเทศจ านวน 9 คน ปริญญาโทในประเทศและต่างประเทศ 34 คน ปริญญาตรี 1 คน และอีก 1 คน
ก าลังจะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเร็ว ๆ นี้ ซึ่งคณาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาคือนิติศาสตร์
หรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร์ที่เป็นความช านาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายภาษีอากร กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ ฯลฯ  
และมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับ รองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 21 
คน อันสะท้อนให้เห็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ปัจจุบันคณะนิติศาสตร์  มีแผนในการเพ่ิมอัตราก าลังโดยเฉพาะผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอกทางกฎหมายมหาชนเพ่ือทดแทนอาจารย์ที่ลาออกไปให้พร้อมต่อการเรียนการสอนในประดับ
ปริญญาเอกเพ่ือรองรับนิสิตดุษฎีบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากคณาจารย์ประจ าแล้วคณะนิติศาสตร์ยังได้มีพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตและ
คณาจารย์ตลอดจนส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณและด าเนินการเสนอ
โครงการในแผนปฏิบัติการของคณะโดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาชีพ และวิชาการมาให้ความรู้แก่นิสิต
ใน “โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ” เช่น ศาสตราจารย์
พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ และอาจารย์อ่ืน ๆ เป็นต้น  

ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการเพ่ิมวุฒิการศึกษาโดยขอให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ใน
ระหว่างปีการศึกษา 2564 – 2568 ปีการศึกษาละ 1 ทุน คือปี 2564 ทุนประเภท ข., ปี 2564 ทุนประเภท ก. 

ในเรื่องแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่ สูงขึ้น คณะนิติศาสตร์มี
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่งก าหนดเป้าหมายสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมี
การกระตุ้นบุคลากรโดยการเวียนแจ้งระยะเวลาของอาจารย์และจากการประเมินและตรวจสอบแผนดังกล่าว
พบว่าเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์มีอาจารย์เข้ารับการประเมินการสอนเพ่ือ
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน และเข้ารับการประเมินการสอนเพ่ือเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมในการยื่น
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ในปี 2565 อีกจ านวน 5 คน และมีอาจารย์ซึ่งได้รับทุนเพ่ือ
ศึกษาต่อปริญญาเอกต่างประเทศจ านวน 2 คน 
 คณะนิติศาสตร์มีการท ากิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning การวัดประเมินผล
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายให้คณาจารย์ในคณะในรูปแบบกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ เพ่ือเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการสอนของคณาจารย์ในคณะ และได้จัดสรรงบประมาณให้กับบุคลากรสายวิชาการเพ่ือไป
พัฒนาตนเองในด้านการเรียนการสอน รวมทั้งได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนระหว่างกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน
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ในโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
สายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอนที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ ในรูปแบบออนไลน์และเข้าร่วมประชุมสัมมนา
สถานที่จริง โดยคณะนิติศาสตร์ได้การประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนโครงการ ฝึกอบรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางกลุ่มใน 
Facebook Group ที่มีคณาจารย์อยู่ในกลุ่ม ในที่ประชุมในโอกาสต่าง ๆ และคณะนิติศาสตร์ได้จัดสรร
งบประมาณส าหรับการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้เพ่ิมเติมจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนรูปแบบบรรยายมา
เป็นรูปแบบ Active Learning ด้วย ตลอดจนได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น Microsoft Team, Loom, ZOOM และอ่ืน ๆ เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าถึงการ
จัดการเรียนการสอนที่ง่ายขึ้น สะดวกและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้หลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 ให้ความส าคัญต่อการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษา
ต่อเพ่ือพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ปณิธาน พันธกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาและของคณะนิติศาสตร์ และได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาในด้านการเรียนการ
สอนโดยจัดโครงการในแผนปฏิบัติการ ให้คณาจารย์ได้ไปอบรมพัฒนาตนเอง และสร้างผลงานทางวิชาการที่
สอดรับกับรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตรดังกล่าวอีกด้วย และผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่ผ่านการพิจารณาของผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยทุกคน 
 นอกจากนี้ผลงานวิจัยของอาจารย์ยังเป็นที่ยอมรับและได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ในรูปแบบการเผยแพร่ในวารสาร หนังสือ และสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศ อาทิ รายงาน
วิจัย เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน” ของ ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ได้รับการสัมภาษณ์และออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาส านักวิชาการ สภาผู้แทนราษฎร์  และเข้าร่วมโครงการที่
ปรึกษาเพ่ือด าเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม   ผศ.ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย ได้จัดท าหนังสือตีพิมพ์ยังส านักพิมพ์ต่างประเทศ ได้แก่ 
Intellectual Property Law in Thailand, in Hendrik Vanhees (ed), International Encyclopaedia of 
Laws: Intellectual Property, (Kluwer Law International B.V., Hague, Netherlands ISBN 978-90-
654-4887-3 และบทความในวารสารต่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง ได้แก่ 

Noppanun Supasiripongchai, ‘The Legal Protection of Breeder’s Rights for New Plant 
Varieties in Thailand: The Need for Law Reform Considering the International Convention for 
the Protection of New Varieties of Plants 1991’ (2020), Volume 23 Issue 3-4 Journal of World 
Intellectual Property (JWIP), 

Noppanun Supasiripongchai, ‘Parallel Importation of Patented Products in Thailand: 
The Need for the New Patent Exhaustion Regime in the Light of the ASEAN Economic Com-
munity (AEC)’ (2017), Volume 7 Issue 4 Queen Mary Journal of Intellectual Property (QMJIP) 
เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการล้วนตอบสนองต่อความท้าทายในการพัฒนาคนตาม
ความต้องการของสังคมและประเทศชาติด้วยการกระจายองค์ความรู้และสร้างมุมมองส าหรับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ทางกฎหมายให้แก่นิสิต โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหาของชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการให้บริการชุมชนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไปพร้อมกันด้วย 

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

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 5.5 The programme to show that promotion of the academic statt is based on a 
merit syatem wich accounts of for teaching, research and service. (มีการวัดประเมินผล และ
การเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการที่มีความเหมาะสมตามระบบคุณธรรมที่สอดคล้องกับงานด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ) 
 

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

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

ในด้านความก้าวหน้าและการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ในรอบปีที่ผ่านมามี
บุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอนและผลงานวิชาการครบ และได้ประเมินการสอนเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบและด าเนินการ 
กระบวนการทุกราย นอกจากนี้ ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการด้วยการจัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนในการท าวิจัยและน าเสนอผลงาน
วิชาการอีกด้วย 

ส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติ
หน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งได้น าผลงานของบุคลากร
สายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา เพ่ือให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และมีความเป็น
ธรรม เมื่อร่างแล้วได้มีการน าเข้าที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพ่ือรับฟังความคิดเห็น จากนั้นน าเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามขั้นตอน
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งน ามาใช้ในการพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนในปีการศึกษา 2564 และปี 
2565 
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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 ในส่วนของรายวิชาเอกเลือก คณะนิติศาสตร์ไดก้ าหนดให้หัวหน้าสาขา
ปรึกษากับคณาจารย์ที่อยู่ในสาขาให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดรายวิชาเอกเลือกที่จะเปิดในแต่ละภาค
การศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่กระจายอ านาจและความมีส่วนร่วมของหัวหน้า
สาขาวิชาที่มีต่อหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ 

การด าเนินของคณะนิติศาสตร์ในเรื่องการเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนเงินเดือน และการ
ก าหนดภาระงานให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เหมาะสม จึงมีแนวโน้มไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 
 
AUN 5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, ro les and 
relationships, and accountability of the academic staff, taking into account professional 
ethics and their academic freedom, are well defined and understood. (มีการก าหนด
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจนโดยค านึงถึงคุณธรรมจริยธ รรม 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ) 
 การจัดการเรื่องค่าจ้าง ค่าตอบแทนขอุคลากรสายวิชาการของหลักสูตร ด าเนินการโดยคณะฯ ที่
อ้างอิงจากมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งบริหารและต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ในเรื่องของ
สวัสดิการต่าง ๆ ระบบกองทุนพนักงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ระบบประกันสังคม ส าหรับอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
คณะฯจะสื่อสารข้อมูลไปยังบุคลากรสายวิชาการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ Line และ 
Facebook เพ่ือท าความเข้าใจให้ตรงกัน  
 ส าหรับการประพฤติตามจรรยาบรรณ บุคลากรสายวิชาการของหลักสูตรทุกคนปฎิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับในการปฎิบัติงานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและเผยแพร่โดยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
จรรยาบรรณของนักวิชาชีพทางกฎหมาย 
 ในส่วนของสวัสดิการ คณะนิติศาสตร์มีสวัสดิการเยี่ยมบุคลากรที่คลอดบุตรหรือมีทารกแรกคลอด
ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนด้วยเช่นกัน 
 
 
AUN 5.7 The programme to show that the trainning and developmental needs of the 
academic staff are systematically identified, and that appropriate training and 
development activites are implemented to fulfil the identified needs. ( มีการก าหนดและ
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วางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการ
ด านเนินกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ได้ก าหนดไว้) 
 

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

คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินการตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใต้
งบประมาณคณะนิติศาสตร์ โดยปี 2564 มีคณาจารย์ให้ความสนใจในการท าวิจัยมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และที่
ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ได้มีการสนับสนุนให้บุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
งานของตน นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ให้ทุนสนับสนุนการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยภายใต้งบประมาณด้านการวิจัยของคณะนิติศาสตร์และยังสนับสนุนงบประมาณการไปเผยแพร่
ผลงานวิจัยของบุคคลากรในเวทีต่าง ๆ รวมถึงต่างประเทศด้วย  และเพ่ิมกลไกในการอ านวยความสะดวกแก่
การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ เช่น ในด้านของการขอต าแหน่งทางวิชาการคณะนิติศาสตร์ได้ให้
เจ้าหน้าที่บุคลากรจัดท าขั้นตอนและเอกสารการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรที่ถึงก าหนด
ระยะเวลาการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้เตรียมความพร้อมและด าเนินการต่อไป 

 ในส่วนของการวิจัยคณะนิติศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนนักวิจัยที่ท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ตามแผนกลยุทธ์ของ 
คณะนิติศาสตร์ และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” นอกจากนี้
ยังสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงจัดโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์โดยในประกาศคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดอันดับ
ประเภททุนวิจัยให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนไว้อย่างหลากหลาย ทุนวิจัยเชิงพ้ืน และทุนพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานสายวิชาการที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก  ซึ่งมีนักวิจัยที่ท า
วิจัยเชิงพ้ืนที่และนักวิจัยรุ่นใหม่เข้ารวมโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึน 
 ในส่วนของการพัฒนาตนเองตามความต้องการเฉพาะด้านของบุคลากรสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารการจัดฝึกอบรม การประชุม ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้าน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรสาย
วิชาการทุกท่านโดยผ่านช่องทางกลุ่มในเฟซบุ๊ค และคณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของหมวดค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง และพาหนะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมส าหรับบุคลากรสายวิชาการทุกคนเพ่ือไปพัฒนา
ตนเองทั้งในและต่างประเทศ โดยคณะนิติศาสตร์พิจารณาจากความต้องการไปพัฒนาตนเองของคณาจารย์เป็น
อันดับแรก งบประมาณท่ีขออนุมัติ และมีบุคลากรสายสนับสนุนอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องลาปฏิบัติงาน 
ข้อมูลการใช้งบประมาณที่ได้รับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
 นอกจากนั้นยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการออกไปให้บริการวิชาการเพ่ือชุมชนกับ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้จากข้อเท็จจริงและน ามาบูรณาการการเรียนการ
สอน รวมถึงบางโครงการได้มีการน านิสิตเข้าร่วมด้วย  
 การได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการของบุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ 
ทั้งในด้านขอบเขตการได้รับการสนับสนุน และจ านวนผู้ได้รับการสนับสนุน จึงมีพัฒนาการไปในทางที่ดีข้ึน 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 5.8 The programme to show that performance management including reward and 
recognition is implement to asses academic staff teaching and research quality. (มีการ
บริหารจัดการผลปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับเพื่อประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงาน
ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ) 
 

คณะนิติศาสตร์ได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่ค านึงถึงภาระงานด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนผลปฏิบัติงานของบุคคลาการสายวิชาการใน
คณะนิติศาสตร์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ชื่อ ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีพิจารณาขั้นเงินเดือน ส าหรับพนักงานสายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 
โดยมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  

เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพ่ือให้รางวัลยกย่อง คณะฯ ได้ด าเนินการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมรับ
รางวัลตาง ๆ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานและความเห็นชอบของคณบดีตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งในปี 2564 อาจารย์ในคณะได้รับรางวัล UPPSF ระดับ 3 จ านวน 2 ท่าน และได้รับ
รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนระดับประเทศปี 2564 จ านวน 1 ท่าน  โดยคณะนิติศาสตร์ยังได้สร้าง
บรรยากาศของการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ ได้รับรางวัลต่าง ๆ และบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการโดยการท าป้ายแสดงความยินดี นอกจากนั้นคณะยังด าเนินการน าข่าวสารแสดงความยินดี
ของบุคลากรสายวิชาประกาศลงเว็บไซต์คณะ เพจคณะ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นการประชาสัมพันธ์
คณะอีกทางหนึ่งด้วย  

คณะนิติศาสตร์ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยได้รับเงินสนับสนุนตามระเบียบเกี่ยวกับเงิน
รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยเพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งคณะได้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันอย่างสม่ าเสมอ  

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 
2564 

5.1 The programme to show that academic staff planning 
(including succession, promotion, re-deployment, ter-
mination, and retirement plans) is carried out to en-
sure that the quqlity and quantity of the academic 
statt fulfil the needs for education, research, and ser-
vice. (มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอด
ต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่ง การโปรโมทขึ้นงานในต าแหน่ง
ใหม่ การเลิกจ้าง และแผนการเกษียณอายุ) ด าเนินการเพ่ือให้
แน่ ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางวิชาการ
ตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา  การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการ) 

 

3 

5.2 The programme to show that staff workload is meas-
ured and monitored to improve the quality of educa-
tion, research, and service. มีการวัดและติดตามปริมาณ
งานของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและ
คุณภาพของงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทาง
วิชาการ) 

 

3 

5.3 The programme to show that the competences of the 
academic staff are determined, evaluated, and com-
municated. (มีการก าหนดสมรรถนะความสามารถของ
บุคลากรสายวิชาการ การประเมินผล และมีการสื่อสารให้
ทราบ) 

 

3 

5.4 The programme to show that the duties allocated to 
the academic staff are appropriate to qualifications, 
experience, and aptitude. (มีการก าหนดต าแหน่งหน้าที่
และจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่ มีความเหมาะสมกับ
คุณสมบัติ (คุณวุฒิ) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความถนัด 

 

3 

5.5 The programme to show that promotion of the 
academic statt is based on a merit syatem wich 

3 
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AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 
2564 

accounts of for teaching, research and service. (มีการ
วัดประเมินผล และการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ
ที่มีความเหมาะสมตามระบบคุณธรรมที่สอดคล้องกับงานด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ 

 
5.6 The programme to show that the rights and privileges, 

benefits, roles and relationships, and accountability 
o f  the  academic  s t a f f ,  t ak ing  i n to  account 
professional ethics and their academic freedom, are 
well defined and understood. (มีการก าหนดบทบาท 
หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจนโดย
ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ
เสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ) 

 

3 

5.7 The programme to show that the trainning and 
developmental needs of the academic staff are 
systematically identified, and that appropriate training 
and development activites are implemented to fulfil 
the identified needs. ( มีการก าหนดและวางแผนความ
ต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสาย
วิชาการอย่างเป็นระบบและมีการด าเนินกิจกรรมด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการที่
ได้ก าหนดไว้) 

 

3 

5 .8  The programme to show that  per fo rmance 
management including reward and recognition is 
implement to asses academic staff teaching and 
research quality. (มีการบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน รวมถึง
การให้รางวัลและการยอมรับเพ่ือประเมินคุณภาพที่สอดคล้อง
กับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ) 

 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN. 6 Student Support Services  
 
AUN 6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 
programme are shown to be cleary defined communicated, published, and up-to-date. 
(มีการก าหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตร
อย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็นปัจจุบัน) 
 การด าเนินการในการรับนักศีกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และคณะฯ ร่วมกันก าหนด
นโยบายและแผนการรับนักศึกษา จ านวนการรับนักศึกษาแต่ละปีล่วงหน้าให้สอดคล้องกับอัตราก าลังของ
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้สามารถผลิตนิสิตดุษฎีบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ  หลักสูตรฯ มีการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาอย่างชัดเจนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน
อัยการ ผู้พิพากษา อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ต ารวจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ผ่านช่องทางอ่ืน ๆ โดยท า
แผ่นพับ โปรชัวร์ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชนโดยตรง และเผยแพร่ใน
สื่อออนไลน์ เว็ปไซด์นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และเว็ปไซด์ของคณะนิติศาสตร์ เป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 
เดือนก่อนวันรับสมัคร เพ่ือให้ผู้สมัครมีผลสอบผ่านภาษาอังกฤแรกเข้าน ามายื่นทันในวันเปิดรับสมัคร 
 ส าหรับการสอบคัดเลือก คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะฯ จะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ โดยนอกจากผู้สมัครจะมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
แล้ว ผู้สมัครจะต้องเข้าสอบความรู้ เกี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ ชื่อหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ประเด็นปัญหาและข้อ
โต้แย้ง การน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยและแนวทางการแก้ปัญหา มีการส ารวจและประเมินวรรณกรรม 
บรรณานุกรม เค้าโครง (Out-line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ และแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบ
การศึกษา การสอบสัมภาษณ์มีการประกาศวัน เวลา และล าดับให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ทราบชัดเจน และในปี 2564 
เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิท-19 จึงได้ท าการสัมภาษ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Ms teams โดยให้ผู้สมัคร
น าเสนอผ่านช่องทางออนไลน์และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการสอบ โดยคณะกรรมการจะประเมินเจตนค
ติของผู้สมัครเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีการก าหนดเกณฑ์ผู้สอบผ่านไว้อย่างชัดเจน และผลการสอบที่ได้
จะถูกแจ้งไปยังกองบริการการศึกษาเพ่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครและ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะทราบ ก่อนส่งให้กองบริการ
การศึกษาประกาศผลการสอบคัดเลือกต่อไป 
 ทั้งนี้ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรแจ้งจ านวนรับ 5 คน มีผู้มาสมัคร 10 คน และมีผู้สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษจ านวน 4 คน ในปีการศึกษาต่อไป หลักสูตรฯ มีแผนส ารวจการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรฯ
จากนักศึกษาใหม่ เพ่ือน าข้อมูลไปวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป นอกจากนี้ยังวางแผนประชาสัมพันธ์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 10 เดือน เพ่ือให้ผู้สมัครได้เรียนภาษาอังกฤษท่ีศูนย์ภาษาฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาท าให้มี
ผลสอบภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการในระบบ admission ของ
มหาวิทยาลัย  
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN 6.2 Both short-term and long-term planning of academic and non-academic support 
services are shown to be carried out to ensure sufficiency and quality of support services 
ofr teaching, research, and community service. (มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยาว ของการ
บริการสนับสนุนทางด้านวิชาการที่ไม่ใช่วิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ) 
 การบริการสนับสนุนด้านการศึกษาให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรมีประสิทธิภาพทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ด าเนินการโดยหลักสูตรฯ และคณะฯ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ตามชั้นปี ดังนี้ 
 ชั้นปีที่ 1 
 1) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนิสิต จัดใน
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ข้อมูลที่ปฐมนิเทศประกอบด้วย คู่มือบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยพะเยา คู่มือนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดหลักสูตร 
ระเบียบที่ส าคัญของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา วินัยนักศึกษา การสนับสนุนการ
เรียนรู้ในระบบออนไลน์ รวมทั้งแนะน าให้นิสิตรู้จักบุคลากรสายวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และบุคลาการสายสนับสนุน รวมถึงช่องทางการติดต่อประสานงาน 
 2) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 
1 แบบ 1.1 ท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว และผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่การงานมั่นคงชัดเจน ดังนั้นเพ่ือ
รองรับการสืบค้น และค้นคว้า ต ารา เอกสาร หนังสือ ค าพิพากษา และวารสารของไทยและต่างประเทศ จึงมี
การจัดอบรมการสืบค้นวารสารออนไลน์ และการใช้ระบบสืบค้นวารสารต่างประเทศ westlaw classic เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมเรื่องการสืบค้น การเรียนออนไลน์ การใช้ระบบ MS 
Teams โดยท าในวิชาสัมมนา 1 และวิชาวิทยานิพนธ์ 
 3) จริยธรรมในการท างานวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท างานวิชาการ การสืบค้น การอ้างอิงผลงานที่เก่ียวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์อย่างมีจริยธรรม ไม่คัดลอกผลงาน  
 4) การจัดกลุ่มแลกเปลี่ยความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ในหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ และเพ่ือนนิสิต เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้การแสดงความคิดเห็น
เชิงวิชาการ  การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม และภาวะผู้น า 
 5) นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาตามที่คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรฯ จัดขึ้นอย่ างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
 เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2564 ได้เปิดท าการเรียนการสอนในปี  2564 
เป็นปีแรก จึงมีเพียงนิสิตชั้นปีที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ ได้วางแผนการสนับสนุนทางด้านวิชาการ การ
วิจัย และการบริการวิชาการ และการสนับสนุนด้านอื่น ๆ ดังนี้ 
 ชั้นปีที่ 2 
 1) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเขียนบทความวิชการ ในวิชา สัมมนา 2 เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเขียนบทความนิติศาสตร์ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการตี พิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ จ านวน 2 บทความ 
 2) หลักสูตรฯ สนับสนุนความต่อเนื่องทางวิชาการและการค้นคว้าในการจัดกิจกรรมรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ ทางระบบออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนสอบวัดคุณสมบัติ (QE) 
         3) สนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ จัดกิจกรรมให้นิสิตน าเสนอและรายงานผลการศึกษาในปีที่ผ่านมา
พร้อมชี้แจงปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ของการศึกษา รายงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในวิชาสัมมนา 2 ซึ่งรูปแบบ
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การจัดกิจกรรมมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมด้วยทุกครั้งเพ่ือสังเกตการณ์ แสดงความคิดเห็น 
และวางแผนพัฒนาสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่นิสิตต่อไป 
 4) วางแผนจัดหาและเสนอแต่งตั้งประธาน และกรรมการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ให้นิสิตภายหลัง
จากประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติ (QE) เพ่ือความต่อเนื่องของการประสบความส าเร็จของการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 5) จริยธรรมในการท างานวิชาการ งานดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตต้องผ่านการรับรองการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 ชั้นปีที่ 3 
 1) ตรวจสอบจริยธรรมในการท างานวิชาการ การคัดลอกผลงานวิชการของคนอ่ืน และน าเสนอร่าง
รายงานดุษฎีนิพนธ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 2)คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนจัดหาและแต่งตั้งประธานและ
กรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์เพ่ือส าเร็จการศึกษา 
 ทั้งนี้เพ่ือให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีความ
เพียงพอและมีคุณภาพ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการตามปฎิทินการศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้
เป็นเกณฑ์ในการด าเนินงาน และวางแผนสนับสนุนให้มีการรายงานผลการศึกษาออนไลน์ การช่วยเหลือนิสิต
ในการติดต่อกับกองบริการการศึกษา การช าระเงินค่าเทอม การลงระบบประวัติข้อมูลนิสิต และงานเอกสาร
ต่าง ๆ ที่ต้องส่งต่อกองบริการการศึกษา 
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 6 . 3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic perfor-
mance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, and work-
load are shown to be systematically recoded and monitored. Feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. (มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และ
การตรวจสอบภาระการเรียนของผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงทีหากจ าเป็น) 
 
 หลักสูตรมีระบบและกลไกติดตามดูแลความก้าวหน้าของนิสิตเพ่ือให้ส าเร็จตามแผนการศึกษา 3 ปี 
ดังนี้ 

1) ในชั้นปีที่ 1 การช่วยเหลือในการพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางในทางวิชาการมาก
ขึ้น การให้ค าแนะน า และติดตามความสามารถในการค้นคว้า การสืบค้นข้อมูล ซึ่งด าเนินการโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสัมมนา 1 จ านวน 3 ท่าน เพ่ือให้ได้องค์ความรู้และมุมมองที่
หลากหลายในทางวิชาการ โดยนิสิตต้องน าเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ทั้งสามท่านในรายวิชาสัมมนาและ
กิจกรรมที่หลักสูตรจัดขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรก าหนดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตภายในภาค
การศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 1   

2) ชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาพัฒนาความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม เป็นผู้ด าเนินการ โดยประธานหลักสูตรฯ ท าหน้าที่
ควบคุมก ากับให้การท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามแผนเพ่ือให้นิสิตส าเร็จการศึกษาในเวลาที่ก าหนด   
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3) ส่งเสริมความสามารถในการเตรียมต้นฉบับเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
จ านวน 2 บทความ 

4) ชั้นปีที่ 3 อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค และติดตามร่าง
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วางแผนแต่งตั้งประธานและกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และแจ้งนิสิต
ด าเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

ในปีการศึกษา 2564 การด าเนินการติดตามความก้าวหน้าด้วยระบบออนไลน์ท าให้มีความสะดวกและ
มีความต่อเนื่อง นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งและมีการน าเสนอ และรายงานผลตามรูปแบบที่หลักสูตรฯ 
ก าหนดได้เป็นอย่างดีและไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องปริมาณงานท่ีมอบหมาย และหลักสูตรมีแผนการจัดท า student 
profile เพ่ือให้อาจารย์บันทึกข้อมูลตั้งแต่นิสิตเข้ามาเรียนในชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษาเพ่ือให้การดูแลนักศึกษา
มีความต่อเนื่อง  

  
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 
AUN 6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student  support 
services are shown to be available to improve learning experience and employability. 
(มีการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขันของผู้เรียนและการบริการสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะและความสามารถ
ในการท างาน) 
 
 หลักสูตรฯ และคณะฯ ได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาความสามารถของนิสิตอย่างไม่มีขีดจ ากัดเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตที่จะน าไปสู่การพัฒนาการ โดยก าหนดให้มีอาจารยี่ปรึกษา: นักศึกษาใน
สัดส่วน 1:5 ตามเกณฑ์ฯ นิสิตต้องน าเสนอผลงานโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ เข้าร่วม
รับฟัง แสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ ท าให้มีการรับรู้งานที่นิสิตท า ข้อจ ากัด แนวทางแก้ไขปัญหา และท าให้
ได้รับค าแนะน าในการด าเนินการและน าสิ่งที่ท าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับการดุษฎีนิพนธ์และ
การท างานต่อไป 
 การด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 เป็นการด าเนินการผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ 
Covid-19 และหลักสูตรวางแผนการออกแบบการรับฟังข้อคิดเห็นในรูปแบบเสวนาทางวิชาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นผ่าน
ระบบออนไลน์ในปีต่อไป 
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
 
AUN 6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to 
be identified for recruitment and deployment. The competences are shown to be 
evaluated to ensure their continued relevance to stakeholdeers needs. Roles and 
relations are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. ( มี



120 
 

การก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
ให้บริการผู้เรียน มีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่มีความชัดเจนเพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถให้บริการได้อย่าง
ราบรื่น มีประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มารับบริการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ) 
  

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและการบริการนิสิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะฯ มี
การวางแผนอัตราก าลังโดยบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ครบถ้วนตอบสนองความต้องการทั้งด้าน
การศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ปัจจุบันคณะฯ มีบุคลาการสายสนับสนุนจ านวน 11 อัตรา ซึ่งมี
ภาระงานต่าง ๆ ตามที่ได้มอบหมายและได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานนิติศาสตร์ประกาศไว้
ในเว็ปไซด์คณะฯ มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งต าแหน่งต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนโดยการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น แนวทางในการพัฒนาแต่ละด้านแล้วให้บุคลากรระบุด้าน
ต่าง ๆ ที่ต้องการพัฒนาโดยจัดท าทั้งรูปแบบของโครงการและจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนา
ตนเอง 

 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ 

 
 
 คณะฯ ได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในแผนปฏิบัติการปี 2564 กิจกรรมที่จัดโดย
องค์กรภายในและภายนอกสถาบัน และการไปพัฒนาตนเองตามความต้องการที่ตอบสนอง สอดรับกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 นอกจากนี้คณะฯ ยังสนับสนุนให้ทุนวิจัยแก่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการตีพิมพ์บทความวิจัย การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอ ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
 การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นไปตามขอบเขตหนาที่ที่ชัดเจนตามค าสั่งคณะ
นิติศาสตร์ เรื่อง ก าหนดขอบข่ายภาระงาน และผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานภายในส านักนิติศาสตร์ ตาม
ตารางแสดงต าแหน่งและวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. (มีการประเมินผลการให้การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมี
การเทียบเคียงสมรรถนะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) 
 
 คณะฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท าวิจัยไว้โดยเฉพาะการท าวิจัยเพ่ือแก้ขัญหาเชิงพ้ืนที่ และ
ได้น ามาบรรจุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจ าปี 2564 ให้ได้รับ
พิจารณาทุนเป็นอันดับแรก ส าหรับการให้บริการและช่วยเหลือผู้เรียน ทางหลักสูตรฯ ได้ติดตามความก้าวหน้า
และแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ ขอรับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ และรางวัลเผยแพร่
บทความในวารสารวิชาการ จ านวน 10,000 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปี 2564 มีนิสิตระดั บ
ปริญญาโท แผน ก. ได้รับทุนจ านวน 1 คน และ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตวางแผนให้ปีการศึกษา 2565 
ว่าจะให้มีผู้เรียนได้รับเงินรางวัลการตีพิมพ์จ านวน 2 คน ผ่านโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ และวิชาสัมมนา 2  
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 
2564 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and ad-
mission procedures to the programme are shown to 
be cleary defined communicated, published, and up-
to-date. (มีการก าหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน 
เกณฑ์การรับเข้าและขั้นตอนการรับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่าง
ชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็นปัจจุบัน) 

 

3 

6.2 Both short-term and long-term planning of academic 
and non-academic support services are shown to be 
carried out to ensure sufficiency and quality of sup-
port services of teaching, research, and community 
service. (มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยาว ของการบริการ
สนับสนุนทางด้านวิชาการท่ีไม่ใช่วิชาการ เพ่ือให้แน่ใจว่าการ
บริการสนับสนุนงานด้านการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ) 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist for student pro-
gress, academic performance, and workload moni-
toring.Student progress, academic performance, and 
workload are shown to be systematically recoded 
and monitored. Feedback to students and corrective 
actions are made where necessary. ( มี ร ะบบติ ดตาม
ความก้าวหน้า ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการเรียน
ของผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมี
การให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้ เรียนและ
ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงทีหากจ าเป็น) 

 
6.4 Co-curricular activities, student competition, and 

other student support services are shown to be 
available to improve learning experience and 
employability. (มีการให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขันของผู้ เรียนและการบริการ
สนับสนุนช่ วย เหลื อผู้ เ รี ยนด้ านต่ า ง  ๆ  เ พ่ือปรั บปรุ ง

3 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 
2564 

ประสบการณ์ ก า ร เ รี ยน รู้ ทั้ ง ด้ านคว ามรู้  ทั กษะและ
ความสามารถในการท างาน) 

 
6.5 The competences of the support staff rendering 

student services are shown to be identified for 
recruitment and deployment. The competences are 
shown to be evaluated to ensure their continued 
relevance to stakeholdeers needs. Roles and 
relations are shown to be well-defined to ensure 
smooth delivery of the services. ( มีการก าหนด
สมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ชัดเจน
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการ
ก าหนดวิธีการประเมินผลที่มีความชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจว่า
สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้
เสียหรือผู้มารับบริการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ) 

 
 

3 

6.6 Student support services are shown to be subjected 
to evaluation, benchmarking, and enhancement. (มี
การประเมินผลการให้การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการ
เทียบเคียงสมรรถนะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) 

 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 
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AUN. 7 Facilities and Infrastructure 
 
AUN 7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, 
and information techonology, are shown to be sufficient. (มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีใช้ในการด าเนินการหลักสูตรรวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพียงพอ) 
 ห้องท่ีใช้เรียนในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 256๔ มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัยและครบ
ครันที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิต เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ไมโคโฟน เป็นต้น ที่จัด
โดยกองบริการการศึกษาและกองอาคารสถานที่ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนคณะ
นิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกมีเจ้าหน้าที่ของคณะเป็นผู้ประสานงานกับผู้สอนและผู้เรียน มี
ระบบการจองห้องเรียนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Online ร่วมกับคณะ
อ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนบกพร่องไม่พร้อมใช้งาน 
คณาจารย์สามารถแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการแก้ไขต่อไป คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณ
ปรับปรุงพื้นท่ีในส่วนที่คณะรับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง 
เช่น ห้องปฏิบัติงานวิจัยและค้นคว้าส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ห้องศาลจ าลองส าหรับการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ
ทางกฎหมาย การพัฒนาห้องสมุดกฎหมาย ห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึง
จัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย 
 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ ๓ 
 
AUN ๗.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, 
and effectively deployed. (มีห้องปฎิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและ
สามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ แบบ 1 แบบ 1.1 เป็นการท าวิทยานิพนธ์
แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นในการปฎิบัติด้านการค้นคว้าข้อมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ได้มีห้องสมุด
คณะนิติศาสตร์ที่รวบรวมหนังสือ ต ารา วารสารทางกฎหมาย ค าพิพากษาศาลฏีกาของไทย ที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ใหม่ทุกปี โดยมีงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือหรือต าราเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการ
ให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายออนไลน์ภาษาต่างประเทศของ Westlaw Classic ซึ่งเป็นแหล่งสืบค้น
ฐานข้อมูลทางกฎหมายอันเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการอย่างกว้างขวางซึ่งใช้ในมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
และมหาวิทยาลัยของไทยเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐสภา และส านักงาน
กฎหมายเอกชนที่มีชื่อเสียง เป็นต้น จ านวน 2 User โดยในระบบฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์ของ Westlaw 
Classic มีการ up-to-date วารสาร กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หนังสือ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับด้านกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ไว้จ านวนมากและจากการสอบถามนิสิตและคณาจารย์ในคณะฯ ในฐานะ
ผู้ใช้พบว่า การใช้งานง่ายและเป็นประโยชน์อย่างมากในการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมายใหม่ ๆ ที่ช่วยพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจให้ลึกซ้ึงและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้มีการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงพ้ืนที่ในส่วนที่คณะฯรับผิดชอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
ด้านการเรียนการสอนเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง เช่น การพัฒนาห้องสมุดกฎหมาย ห้องอ่านหนังสือ ห้องประชุม
กลุ่มย่อย ห้องปฏิบัติงานวิจัยและค้นคว้าส าหรับนิสิตปริญญาโท เป็นต้น รวมถึงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และ
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เครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการแก่นิสิตในหลักสูตรด้วย โดยในห้องสมุดคณะนิติศาสตร์จะมีห้องส าหรับการ
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจ านวน 2 ห้องไว้ให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาไว้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท าวิจัย
โดยเฉพาะ และได้มีการรวบรวมงานวิจัยทางกฎหมาย บทความวิชาการ ค าพิพากษาศาลฎีกา วิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย มาไว้ในห้องสมุดของคณะนิติศาสตร์ด้วย 
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ ๓ 
  
 
AUN ๗.3 A digital libary is shown to be set-up, in keeping with progress in information 
and communication technology. (มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ต้องจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณสั่งซื้อกล้องเว็บแคมให้แก่อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ซึ่ง
เป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนให้คล้ายคลึงกับการเรียนในห้องเรียนปกติ ท าให้การจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดย
ใช้ระบบกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลักในการ
ให้การบริการ รวมทั้งมีห้องเรียน  i-classroom และให้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆ ของศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัย
พะเยาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการท า E-Learning เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน และคณะนิติศาสตร์ได้
จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ไว้ให้แต่ละห้องพักอาจารย์และยังมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางในละ
ห้องที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ส าหรับใช้พิมพ์งานที่มีจ านวนมาก ในส่วนของการบ ารุงรักษา คณะ
นิติศาสตร์ได้จัดให้มีเจ้าหน้าด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมาให้บริการ และ
ยังสามารถติดต่อประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพ่ือมาแก้ไข
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
 
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN ๗.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs 
of staff and stutents. (มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและผู้เรียน) 
 คณะฯ จัดสรรงบประมาณส าหรับซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุส านักงาน เพ่ือจัดซ้อจัด
จ้างพัสดุคุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์และเพียงพอส าหรับการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัย ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดให้คณาจารย์มี
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวประจ าโต๊ะที่สามารถเชื่อมต่อ Wifi เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ท าสื่อการสอนต่าง ๆ ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่นระบบ I Class Room ระบบ Ms Team ระบบ Zoom เป็นต้น  นอกจากนั้นคณะฯ 
จัดเตรียมเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ไว้ให้ทุกห้องพักอาจารย์ และเพ่ือให้จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
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มากขึ้นคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสั่งซื้อพ้อยเตอร์เพ่ือให้อาจารย์น าไปใช้ในการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
อาจารย์ใกล้ชิดนิสิต 
 ในส่วนของการบ ารุงรักษา คณะฯ จัดสรรงบประมาณส าหรับการซ่อมแซมและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้าน
ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ท าการซ่อมแซมและแก้ไข หากมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ คณะฯ จะติดต่อ
ประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่อมาแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้ 
 ในส่วนของบุคลากรสายบริการ คณะฯ จัดให้มีคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน และปรินเตอร์ทุกโต๊ะ เพ่ือ
สนับสนุนการท างานให้สะดวกรวดเร็ว นอกจากบริการบุคลากรแล้วจังจัดให้มีคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิตใน
ห้องสมุด ห้องประชุมย่อยในห้องสมุด ห้องศาลจ าลอง ห้องสโมสรนิสิต ห้องประชุม ห้องคลินิกกฎหมายอีก
ด้วย 
 นอกจากนี้ในสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมามีช่วงเวลาในการ Work Form Home และการสอน
ออนไลน์ ดังนั้นเพ่ือให้การท างานและการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและด าเนินไปอย่างต่อเนื่อ คณะฯ 
ด าเนินนโยบายให้บุคลากรยืมคอมพิวเตอร์เครื่องบริจาคกลับไปท างานที่บ้านโดยมีขั้นตอนรายละเอียดและ
ตัวอย่างบันทึกข้อความให้บุคลากรทราบ และยังจัดสรรงบประมาณซื้อกล้องเว็บแคมส าหรับคณาจารย์เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนออนไลน์ และบุคลากรสายบริการส าหรับการประชุมออนไลน์อีกด้วย  
 คณะฯ จึงมีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย 
  
  
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN ๗.5 The university is show to provide a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administration. (มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียม
โครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดย
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการ
บริหารงานได้อย่างเต็มที่) 
 
 คณะฯ จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ห้องเรียน สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 
ดังนี้ 
 1.ในด้านการเรียนการสอน 
  1.1 ห้องเรียนที่ใช้บรรยายหลักมีสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียน
การสอนจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยโดยใช้ร่วมกับคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย หากเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอ านวย
ความสะดวกในห้องเรียนเสีย คณาจารย์ สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ประจ าห้องและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมา
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 1.2 คณะฯ จัดให้มีห้องบรรยายในคณะฯ ในรายวิชาที่มีจ านวนนิสิตไม่เกิน 15 คนเพ่ือความสะดวกใน
การจัดการเรียนการสอน โดยในห้องประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ทีวี กระดานไวท์บอร์ด แป้นพิมพ์ โต๊ะ เก้าอ้ี 
และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเรียนการสอนส าหรับนิสิตจ านวนน้อยได้ 
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 1.3 ห้องสโมสรนิสิต ส าหรับท ากิจกรรมเพ่ือเสริมหลักสูตรให้บรรลุตาม ELO ที่ตั้งไว้ คณะฯ ให้
ความส าคัญกับสโมสรนิสิตเนื่องจากเป็นก าลังส าคัญในการจัดกิจกรรม เช่น การรับน้องสร้างสรรค์ปราศจาก
การ SOTUS กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเกียรติยศ เป็นต้น โดยคณะฯ จัดงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
บ ารุงรักษาห้องสโมสรฯ และสิ่งอ านวนความสะดวกในการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 1.4 สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ แก่นิสิต ในปี 2564 คณะฯ  ด าเนินการจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับ
การท างานกลุ่มเพ่ือตั้งไว้รอบชั้น 3 ตามผลการส ารวจความต้องการของนิสิตเพ่ือให้นิสิตนั่งท างานเป็นกลุ่ม นั่ง
รอเรียน หรือนั่งรอพบอาจารย์ 
 นอกจากนี้ในสถานการณ์โควิด 19 คณะฯ จัดซ้อ 1080p HD Webcam with Microphone 
Commuter Camera Web Camera PC Wrbcam Work From Home ส าหรับคณาจารย์ทุกคนเพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด 19 รวมถึงจัดห้องสอนออนไลน์ไว้ที่ห้องสมุด พร้อมจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์และแจ้งวิธีการจองรวมถึงคู่มือการใช้และการแก้ไขปัญหาแก่คณาจารย์ให้ทราบโดยทั่วกัน  
  
 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN ๗.๖ The environmental, health, and safety standards and access for people with 
special needs are shown to be defined and implemented. (มีการก าหนดและด าเนินการตาม
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ) 
 
 คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินส านักสีเขียว ในปี  2564 คณะฯ ได้ผ่านการประเมิน
ส านักสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับระดับโล่เงิน (ระดับดีมาก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินด้านการจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัย โดยประกอบด้วยหมวดที่ได้รับการประเมิน 6 หมวด ดังนี้ 1. การก าหนดนโยบายวางแผนด าเนินการ
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 2. การสื่อสารสร้างจิตส านึก 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 4. การจัดการของ
เสีย 5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยและ 6. การจัดซื้อจัดจ้าง  
 ด้านการรักษาความสะอาดตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแม่บ้านประจ าตึก ทางคณะฯ ได้สื่อสารกับ
แม่บ้านในเรื่องการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและจัดหาอุปกรณ์ช่วยท าความสะอาดเพ่ิมเตม เช่น 
เครื่องดูดฝุ่นมาใช้ท าความสะอาดในห้องที่มีพรม จัดซื้อท่ีดักแมลงสาบและหนู และในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด19 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุวิทยาศาสตร์เพ่ือซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิประจ าจุด
ต่าง ๆ เจลแอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ถุงมือ รวมถึงท าโครงการ Big Cleaning Day อีกด้วย 
 ในส่วนมาตรการด้านสุขภาพ คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจ าปีกับโครงการ
ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี  มีการท าประกันกลุ่มตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและการออกนอกพ้ืนที่
ของโครงการต่าง ๆ  คณะฯ มีนโยบายให้บุคลากรและนิสิตท าประกันอุบัติเหตุทุกครั้ง รวมถึงมีการจัดเตรียม
กระเป๋าเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากนี้ยังส่งบุคลากรสายสนับสนุนองคณะฯ ไปอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย  
 ด้านความปลอดัยนั้นนอกจากระบบ รปภ. ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ในแต่ละตึกแล้ว คณะฯ ยังจัดให้มี
กล้องวงจรปิดติดตั้งในจุดส าคัญรอบคณะฯ อีกด้วย ซึ่งการด าเนินการและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว 
คณะฯ ได้ด าเนินการอย่างเป็นประจ าต่อเนื่อง และปรับปรุงตามสถานการณ์ทุกปี 



128 
 

 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN ๗.๗ The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environmental that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 
(มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอื้อต่อการเรียน การวิจัยและคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคล) 
 

ในปี  2564 คณะฯ ได้ผ่านการประเมินส านักสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยได้รับระดับโล่เงิน 
(ระดับดีมาก) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินด้านการจัดการ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย  มีการจัดมุมสีเขียว กระถางต้นไม้บริเวณ
ระเบยีง ท าให้มีความสดชื่น สร้างบรรยากาศในการเรียนและการท างานให้แก่นิสิตและบุคลากรได้เป็นอย่างดี 

คณะฯ จัดให้มีห้องปฏิบัติงานวิจัยและค้นคว้าส าหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) 
รวมถึงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการ โดยในห้องสมุดคณะฯ มีห้องส าหรับการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย
จ านวน 2 ห้องไว้ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไว้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และค้นคว้า ท าวิจัยโดยเฉพาะ โดยได้มีการ
รวบรวมงานวิจัย บทความวิชาการ ค าพิพากษาศาลฏีกา วิทยานิพนธ์  และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศมาให้บริการในห้องสมุดด้วย 

  
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
 

AUN ๗.๘ The competences of the support staff rendering services related to facilities 
are shown to be indentified and evaluated to ensure that their skills remain relevant 
to stakeholder needs. (มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ให้บริการที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย) 
  
 ในด้านการระบุสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งมีสมรรถนะ
หลัก 5 ข้อ คือ 1.ความยึดมั่นในคุณธรรม (Intergrity) ความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส มีวินัยในตนเอง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ รักษาวาจา เชื่อถือและไว้วางใจ
ได้เสมอ 2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achivement Motivation) ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีหรือเกินมาตรฐาน
ที่มีอยู่โดยใช้เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยก าหนด  และยังหมายความถึงการสร้างสรรพัฒนา
ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มา
ก่อน 3. ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและ
องค์กร 4. การท างานเป็นทีม (Teamwork) ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิก
หนึ่งของทีม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการท างาน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความ
คิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม 5. การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic Job Planning) 
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ความสามารถในการวางแผน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไว้ล่ว งหน้าเสมอ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ทั้งของตนเองและผู้อ่ืนได้ 
 ในการพัฒนาระดับคณะฯ นั้น คณะฯ ได้จัดโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาศักยภาพตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่องทุกปีภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น สัมมนาศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ให้บริการและท าแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการท าวิจัย R2R  และให้บุคลากรเข้ารับการประชุมประเมินค่างาน รวมทั้งส่งบุคลากรตามสาย
งานต่าง ๆ ไปอบรมพัฒนาตามต าแหน่ง เช่น ให้บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน IT เข้าประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับ
โปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้สอนและผู้เรียน ให้บุคลากรที่ต้อง
ด าเนินการประชุมออนไลน์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประชุมออนไลน์ เป็นต้น  
 ถือได้ว่าคณะฯ ได้มีการสนับสนุนการเพ่ิมทักษะและสมรรถนะในการท างานให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
  
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN ๗.๙ The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation and enhacement. (มีการประเมินและการปรับปรุง
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฎิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา) 
 
 ในด้านของห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้จัด
ให้มีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่สามรรถให้บริการแก่นิสิตอย่าง
ทั่วถึง  ในส่วนของคณะฯ ได้จัดให้มีห้องสมุดกฎหมายภายในตึกคณะฯ เพ่ือให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์คณะ
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่สนใจ โดยมีบรรณารักษ์ประจ า 1 อัตรา เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต มี
การจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือทั้งเ พ่ือการเรียนการสอนและการวิจัย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุดของคณะฯ เป็นประจ าทุกปี โดยสอบถามความต้องการหนังสือจากคณาจารย์ 
และนิสิตเพื่อให้หนังสือทันยุคสมัยตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการจัดซื้อวารสารที่จ าเป็นและมีประโยชน์ เช่น เอ
สารประกอบค าบรรยายเนติบัณฑิต เป็นต้น เพ่ือให้นิสิตได้ค้นคว้า มีโต้อ่านหนังสือทั้งแบบส่วนตัวมีไฟและปลั๊ก
ประจ าโต๊ะ และโต๊ะใหญ่ส าหรับท างานกลุ่ม   
 ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 คณะฯ ได้บริหารจัดการให้นิสิตสามารถยืมหนังสือออนไลน์ได้โดยมี
ผู้รับผิดชอบคือบรรณารักษ์ห้องสมุ และได้สื่อสารให้นิสิตทราบในช่องทางต่าง ๆ ของคณะฯ  
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion ๗ – Checklist 

ระดั
บ 

256
4 

๗.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, 
and information techonology, are shown to be sufficient. (มีทรัพยากรทางกายภาพ
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการด าเนินการหลักสูตรรวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ) 

 

3 

๗.๒ The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, 
and effectively deployed. (มีห้องปฎิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อม
ใช้งานและสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

 

3 

๗.๓ A digital libary is shown to be set-up, in keeping with progress in information 
and communication technology. (มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

 

3 

๗.๔ The information technology systems are shown to be set up to meet the needs 
of staff and stutents. (มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรและผู้เรียน) 

 

3 

๗.๕ The university is show to provide a highly accessible computer and network 
infrastructure that enables the campus community to fully exploit information 
technology for teaching, research, service, and administrat ion. (มหาวิทยาลัยมีการ
จัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพ้ืนที่ใน
มหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที่) 

 

3 

๗.๖ The environmental, health, and safety standards and access for people with 
special needs are shown to be defined and implemented. (มีการก าหนดและ
ด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึง
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ) 

 

3 

๗.๗ The university is shown to provide a physical, social, and psychological 
environmental that is conducive for education, research, and personal 

3 
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AUN-QA Criterion ๗ – Checklist 

ระดั
บ 

256
4 

wellbeing. (มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอ้ือต่อการเรียน 
การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล) 

 
๗.๘ The competences of the support staff rendering services related to facilities are 

shown to be indentified and evaluated to ensure that their skills remain relevant 
to stakeholder needs. (มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ท าหน้าที่
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย) 

 

3 

๗.๙ The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 
shown to be subjected to evaluation and enhacement. (มีการประเมินและการปรับปรุง
คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฎิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา) 
 

3 

 
AUN. ๘ Output and Outcomes 
 
AUN ๘.๑ The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. (มีระบบการก ากับติดตามและ
เทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบการศึกษา อัตราการออกกลางคัน และเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา 
เพื่อใช้ในการปรับปรุง) 
 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 256๔ แบบ 1 แบบ 1.1 ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 เป็นแนวทางในการก าหนดและก ากับติดตาม
การเรียนของนิสิตและการส าเร็จการศึกษา โดยในระดับปริญญาเอกมุ่งให้มีความรู้ความสามารถในการ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และ
ประเทศ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนคณะฯ ท างานประสานกับกองบริหารการศึกษาผ่าน
ระบบ admission โดยมีเจ้าหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ช่วยอ านวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลและ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบการลงทะเบียนให้แก่นิสิตที่ไม่ช านาญในการใช้ระบบ 
 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา
ของแต่ละชั้นปีทุกเดือนในรายวิชาสัมมนา 1  และนัดวันจัดกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าระหว่างนิสิตและ
อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา อย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมี
ประธานหลักสูตรเข้าร่วมทุกครั้ง และมีอาจารย์ที่ปรึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินความก้าวหน้าเสนอต่อ
ประธานหลักสูตร  
 เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานติดตามดูแลหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้
ด าเนินการแจ้งก าหนดวันลงทะเบียน ติดตามการลงทะเบียน การช าระค่าลงทะเบียน การขอหยุดการศึกษา
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ชั่วคราว และรวบรวมข้อมูลนิสิตที่ลงทะเบียน นิสิตที่ขอหยุดการศึกษาชั่วคราว แจ้งให้ประธานหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบ  

เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้จัดการเรียนการสอนในปี 2564 
เป็นปีแรก จึงยังไม่มีจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา  

สิ่งที่หลักสูตรวางแผนเพ่ือปรับปรุง คือ จัดหาคู่เทียบและการเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนของคู่เทียบ
ในการท าให้นักศึกษาส าเร้จการศึกษาในเวลาที่ก าหนด 
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN ๘.๒ Employability as well as self -employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. (มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะอัตราการได้
งานท า การเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุง) 

 
เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ได้จัดการเรียนการสอนในปี 2564 

เป็นปีแรก  จึงยังไม่มีจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา  
นิสิตดุษฎีบัณฑิตทุกคนที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยของรัฐและ

เอกชน และเป็นหลักสูตรฯ ที่เน้นการท าวิทยานิพนธ์แต่เพียงอย่างเดียว จึงท าให้นิสิตไม่ได้ลาศึกษาต่อท าให้
การเรียนไม่มีผลกระทบต่อการท างานและเมื่อส าเร็จการศึกษานิสิตทุกคนยังคงกลับไปปฎิบัติงานยังต้นสังกัด
เดิม  

สิ่งที่หลักสูตรวางแผนเพ่ือปรับปรุง คือ จัดหาคู่เทียบและศึกษาข้อมูลของคู่เทียบเกี่ยวกับภายหลังการ
ส าเร็จการศึกษาว่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่มีน าแหน่งสูงขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงสายงาน  
 
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN ๘.๓ Research and creative work outpout and activities carried out by the academic 
staff and students, are shown to be established, monitroed, and benchmarked for 
improvement. (มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของผู้เรียนที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่วิชาการเพื่อปรับปรุง) 
  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มีการวางแผนประชุม
พิจารณาก าหนดทิศทางการท าวัจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและของคณะฯ โดยก าหนดให้มี
การท าวิจัยที่เน้นการค้นคว้าเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายและเสนอแนวทงในการแก้ไขปัญหาทาง
กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนิติศาสตร์ในระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ หรือระดับภูมิภาคใน
ประชาคมอาเซียน หรือระดับนานาชาติ สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจ านวน 2 
เรื่อง จึงจะส าเร็จการศึกษา โดยมีทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์การพิจารณาทุนอุดหนุนการท า
วิทยานิพนธ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 และทุนสนับสุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตามประกาศ
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มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  
 หลักสูตรฯ ได้มีการชี้แจงทิศทางการท าวิทยานิพนธ์และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจ าหลั กสูตร
ให้นิสิตทราบในวันปฐมนิเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรฯ ได้วางแผนให้นิสิตชั้นปีที่ 2 ต้องน าเสนอร่างบทความจ านวน 2 เรื่อง 
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในรายวิชาสัมมนา 2 และรายงานผลในกิจกรรมติดตามความก้าวหน้าเพ่ือประเมินผล
ความส าเร็จของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ในชั้นปีที่ 2  
 สิ่งที่หลักสูตรวางแผนปรับปรุง คือ จัดหาคู่เทียบและการเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนของคู่เทียบใน
การท าให้มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนิสิต และหารือในทีมอาจารย์เพ่ือขับเคลื่อนผลงาน
ตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์ของนิสิต 
  
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 
AUN 8 . 4  Data are provided to show directly the achievement of the programme out-
comes, which are established and monitored. (มีระบบก ากับติดตามข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความส าเร็จของหลักสูตรตามเป้าหมายที่มีการจัดตั้งและก าหนดขึ้น) 
  

หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการจบการศึกษา/การท า
วิทยานิพนธ์ ได้แก่ วิชาสัมมนา 1 โครงการวิพากษ์และติดตามความก้าวหน้าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ โครงการ
อบรมการสืบค้นข้อมูลออไลน์ Westlaw Classic โดยโครงการวิพากษ์และติดตามความก้าวหน้าได้จัดให้มี
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต
แต่ละคน มาท าการวิพากษ์เพ่ือให้ได้ประเด็นข้อโต้แย้งและองค์ความรู้ใหม่ในทางปฏิบัติที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นท าให้นิสิตเห็นมุมมองใหม่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้วางแผนจัดโครงการอีกครั้งใน 
2/2565 โดยจัดเป็นโครงการระบุชื่อกิจกรรมตามความแตกต่างของหัวข้อวิทยานิพนธ์และความก้าวหน้าใน
การท าวิทยานิพนธ์ 
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3 
 
AUN 8 . 5  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. (มีระบบการก ากับติดตามและเทียบเคียง
สมรรถนะความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง) 
 หลักสูตรฯ มีแผนและกระบวนการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุม
ผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านความสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่าน
กิจกรรมและการสอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ เป็นผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอก ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน/
สถาบันผู้ใช้บัณฑิต นิสิตระดับปริญญาโท และปริญาเอก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  
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ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
 

AUN-QA Criterion ๗ – Checklist 
ระดับ 
2564 

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to 
graduate are shown to be established, monitored, 
and benchmarked for improvement. (มีระบบการก ากับ
ติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบการศึกษา อัตรา
การออกกลางคัน และเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุง) 

 

3 

๘.๒ Employabi l i ty  as  wel l  as  sel f -employment, 
entrepreneurship, and advancement to further 
studies, are shown to be established, monitored, and 
benchmarked for improvement. (มีระบบการก ากับติดตาม 
และเทียบเคียงสมรรถนะอัตร าการได้ งานท า  การเป็น
ผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้ เรียนเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุง) 

 

3 

8.3 Research and creative work output and activities car-
ried out by the academic staff and students, are 
s hown  t o  be  e s t ab l i s h ed ,  mon i t r o ed ,  a nd 
benchmarked for improvement. (มีระบบการก ากับติดตาม 
และเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของผู้ เรียนที่
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่ด าเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่วิชาการเพ่ือปรับปรุง) 

 

3 

8 . 4  Data are provided to show directly the achievement 
of the programme outcomes, which are established 
and monitored. (มีระบบก ากับติดตามข้อมูลเพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความส าเร็จของหลักสูตรตามเป้าหมายที่มีการจัดตั้งและ
ก าหนดขึ้น) 

 

3 
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AUN-QA Criterion ๗ – Checklist 
ระดับ 
2564 

8 . 5  Satisfaction level of the various stakeholders are 
shown to be established, monitored, and bench-
marked for improvement. (มีระบบการก ากับติดตามและ
เทียบเคียงสมรรถนะความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพื่อ
ใช้ในการปรับปรุง) 

 

3 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)  
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการจัดท าขึน้อย่างเหมาะสมตามหลัก
ผลการเรียนรู้ (learning texonomy) 

3 

 1.2 หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยถูกออกแบบมาและได้รับการ
จัดรูปแบบอยา่งเหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

3 

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป 3 
           1.4 การรวบรวมข้อก าหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วนโดยเฉพาะ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและสะทอ้นให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

3 

           1.5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกับผู้เรียนเมื่อส าเร็จการศึกษา 3 
AUN. 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Programme Structure and Content)  
 2.1 ข้อก าหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมดมีความครอบคลุมทันสมัยและ
พร้อมใช้งานและมีการสื่อสารไปยังผู้มสี่วนได้เสียทั้งหมด 

3 

 2.2 การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

  2.3 การออกแบบหลักสูตรมีการค านึงถึงและน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร 

3 

           2.4 การด าเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นถึงการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3 

          2.5 หลักสูตรมีโครงสร้างรายวชิามีการจัดล าดบัวชิาอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 3 
          2.6 หลักสูตรที่มีตัวเลือกส าหรับผู้เรียนในการเรียนวชิาเอก/หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ 3 
          2.7 หลักสูตรได้รับทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนที่ก าหนด เพื่อให้มั่นใจว่า
หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและความเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 

3 

AUN. 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approch)  
 3.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

3 

 3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ
เรียนรู ้

3 

 3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยดืหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียน 3 
           3.4 กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
รู้จักวิธีแสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3 

           3.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ๆ มี
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
           3.6 กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 

AUN. 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
 4.1 วิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้
ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

3 

  4.2 มีนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการสื่อสาร
ไปยังผู้เรียนและน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

3 

 4.3 มาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้ เรียนที่ชัดเจน ส าหรับติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้เรียนและการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและ
น าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

3 

           4.4 การประเมินผลที่ครอบคลุมวิธีการแบบรูบิค ระยะเวลาการประเมิน การก าหนด
เกณฑ์การประเมิน การกระจายค่าน้ าหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการ
ตัดเกรดที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการประเมิน 

3 

           4.5 มีวิธีการประเมินเพื่อวัดผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่
ความชัดเจน 

3 

           4.6 การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วย
พัฒนาการเรียนรู้ 

3 

           4.7 (การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆ มีการทบทวนและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

3 

AUN. 5  คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)  
  5.1 การวางแผนบุคลากรสายวชิาการ (รวมถึงการสบืทอดต าแหน่ง การเลื่อน
ต าแหน่ง การโปรโมทขึ้นงานในต าแหน่งใหม่ การเลิกจ้าง และแผนการเกษียณอายุ) 

3 

  5.2 การวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวชิาการ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานดา้นการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวชิาการ 

3 

 5.3 การก าหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวชิาการ การประเมินผล 
และมีการสื่อสารให้ทราบ 

3 

 5.4 การก าหนดต าแหน่งหน้าทีแ่ละจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความเหมาะสม
กับคุณสมบัติ (คุณวุฒิ) ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัด 

3 

 5.5 การวัดประเมินผล และการเลื่อนต าแหน่งของบุคลากรสายวิชาการที่มี
ความเหมาะสมตามระบบคุณธรรมที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัย และการ
บริการทางวิชาการ 

3 

       5.6 ก าหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจนโดย
ค านึงถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ และมีการ
สื่อสารให้ทราบ 

3 

       5.7 ก าหนดและวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของ
บุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการด าเนินกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ได้ก าหนดไว้ 

3 
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      5.8 การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับเพ่ือ
ประเมินคุณภาพท่ีสอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 

3 

AUN. 6 การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services)  
 6.1 การก าหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและขั้นตอน
การรับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็นปัจจุบัน 

3 

 6.2 การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยาว ของการบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการที่
ไม่ใช่วิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการสอน การวิจัยและการบริการ
วิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ 

3 

  6.3 ระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียน และการตรวจสอบภาระการเรียนของ
ผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และ
ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงทีหากจ าเป็น 

3 

 6.4 การให้ค าแนะน าทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การเข้าแข่งขันของผู้เรียน
และการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่าง ๆ 

3 

 6.5 การก าหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ชัดเจน
เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่มีความ
ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพแก่ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้
มารับบริการได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

3 

 6.6 การประเมินผลการให้การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการเทียบเคียง
สมรรถนะปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3 

AUN. 7 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)  
 7.1 มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการด าเนินการ
หลักสูตรรวมถึงเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ 

3 

 7.2 มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและ
สามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3 

 7.3 มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3 

 7.4 มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรและผู้เรียน 

3 

 7.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 

3 

           7.6 มีการก าหนดและด าเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความ
ปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

3 

           7.7 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และจิตใจที่เอ้ือต่อการเรียน 
การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 

3 

           7.8 มีการก าหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ให้บริการที่
เก่ียวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

3 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ 
          7.9 มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา 

3 

AUN. 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)  
 8.1 มีระบบการก ากับติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบการศึกษา อัตรา
การออกกลางคัน และเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุง 

3 

 8.2 มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะอัตราการได้งานท า การเป็น
ผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุง 

3 

 8.3 มีระบบการก ากับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการท างานวิจัยของผู้เรียน
ที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่วิชาการเพื่อ
ปรับปรุง 

3 

 8.4 มีระบบก ากับติดตามข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของหลักสูตรตาม
เป้าหมายที่มีการจัดตั้งและก าหนดขึ้น 

3 

 8.5 มีระบบการก ากับติดตามและเทียบเคียงสมรรถนะความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
เสียต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง 

3 

ระดับในภาพรวม  3 
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 

ส าหรับปีการศึกษา 2564  
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่
พัฒนานิสิตได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมและชัดเจน 

1.พัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปและ
มีความทันสมัยต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน 

 

AUN. 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.หลักสูตรมุ่งเน้นการวิจัยทาง
นิติศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดเชิงวิพากษ์วิเคราะห์ทาง
นิติศาสตร์ 
2.หลักสูตรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับการเป็นประชาคม
อาเซียนและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
3.มีการให้ข้อมูลของหลักสูตร 
PLOs และ ELOs อย่างชัดเจนต่อ
ผู้เรียนโดยปรากฎในโบรชัวร์ แผ่น
พับ เว็ปไซด์คณะ และเว็ปไซด์
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ถูกต้อง
ตรงกับ มคอ.2 
4. รายวิชาสอดคล้องกับ PLOs 
ของหลักสูตร 

1.เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
เข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา
ให้มากขึ้น 
 
 

1.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน และ
กระจายไปยังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ออกสื่อออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร 
(ELOs) 

AUN. 3 แนวทางการจัดการเรียนการสอน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.ผู้สอนได้ใช้วิธีการสอนที่มีความ
หลากหลาย โดยเน้น Active 
Learning ในรูปแบบ Focus 
group  สัมมนา เสวนา และ life-

1.  เ พ่ิ ม โ อ ก า ศ แ ล ะ รู ป แ บ บ
กิจกรรมให้ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

1.เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาสร้าง
ความร่วมมือในการค้นคว้าและท า
วิจัยร่วมกันกับนิสิต 
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long learning ในการค้นคว้าและ
วิจัย 

2.ก าหนดจ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรมให้มากข้ึน 
 2. มีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 

ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการ
รับฟังการน าเสนอของผู้เรียน 
และแลกเปลี่ยนความรู้และความ
คิดเห็นซึ่งกันและกันท าให้เกิดการ
วิพากษ์เชิงวิชาการอย่าง
กว้างขวาง 

1.จัดกิจกรรมให้ต่อเนื่องทุกปี
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 

AUN. 4 การประเมินผู้เรียน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. มีการประเมินผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย และเน้นการ
ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เรียนให้มีทักษะทาง
กฎหมาย 
2.มีการรายงานผลความก้าวหน้า 
ตามระยะเวลาและแนวทางที่
ก าหนด 
3.หลักสูตรฯมีการก าหนด
กิจกรรมในการสนับสนุนความ
ส าเร็จของการศึกษาและแสดงผล
ออกมาได้อย่างชัดเจนในแต่ละชั้น
ปี (โครงร่างวิทยานิพนธ์ ปีที่ 1, 
บทความ ปีที่ 2, (ร่าง) รายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์) ปีที่ 3 

1. สร้างเกณฑ์ในการติดตามและ
ประเมินผล 

1.จัดโครงการถอดบทเรียน เพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในทุกๆปีการศึกษา 

AUN. 5 คุณภาพองบุคลากรสายวิชาการ  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด
และส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกจากต่างประเทศใน
สาขาวิชาที่หลากหลาย 

1.ขาดแคลนแหล่งทุนวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติให้นิสิต
และอาจารย์ที่ปรึกษาท างาน
ร่วมกัน 
2.สนับสนุนงบประมาณการแพร่
ผลงานวิชาการยังต่างประเทศ 

1. จัดหาแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
ของอาจารย์และนิสิต 
3.จัดท าโครงการสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานในการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
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2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความสามารถในการท าวิจัย
ระดบัชาติ และผลงานวิจัยได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ และนานาชาติ 
3.ภาระงานที่ปรึกษาได้สัดส่วน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
4.มีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ครบถ้วน 

3.สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ในระดับ รอง
ศาสตราจารย์เพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ 

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความใน
วารสารต่างประเทศ 

AUN. 6 การบริการและการช่วยเหลือผู้เรียน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. มีการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูล
การรับเข้าไปยังผู้มีส่วนได้เสียโดยมี
ก าหนดเวลาที่ชัดเจนระบุไว้ในใน
ประกาศรับสมัคร เว็ปไซด์ และ
ช่องทางสื่อสารเทคโนโลยี
สารสนเทศอ่ืน ๆ อย่างแพร่หลาย 

1.ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องก่อนวันเปิดรับสมัคร 
 

1.ท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรล่วงหน้า
ก่อนวันเปิดรับสมัครอย่างน้อย 6 
เดือน 

2.ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
อย่างชัดเจนไว้ในโบรชัวร์ แผ่นพับ 
และเว็ปไซด์ 

2. ผลภาษาอังกฤษท่ีผู้สมัครต้อง
แนบมาพร้อมกับใบสมัคร 
 
3.กิจกรรมควรมีความหลากหลาย 
 

1.แจ้งผู้สนใจศึกษาต่อเข้ารับการ
เรียนภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาฯ
มหาวิทยาลัยพะเยา และเข้าสอบ
วัดระดับภาษาก่อนวันสมัคร 

3.หลักสูตรฯ ก าหนดกิจกรรมที่
นิสิตต้องเข้าร่วมไว้ใน มคอ. 2  

1.ก าหนดกิจกรรมที่หลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน เช่น การศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ การเสวนา การ
ฝึกอบรมทางปฎิบัติกับ
ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง 

AUN. 7 สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพ พร้อมให้ค าปรึกษา
อย่างสม่ าเสมอ 

1.ควรมีบุคลากรสายสนับสนุนที่
เพียงพอต่อการสนับสนุนงาน
วิชาการเก่ียวกับหลักสูตร 

1.จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนที่
เป็นเจ้าหน้าที่ประจ า มีความ
มั่นคงในการท างาน 
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ส าหรับปีการศึกษา 2564  
2.มีห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการเพียงพอและ
ทันสมัย มีหนังสือ และฐานสืบค้น
ข้อมูลวารสาร หนังสือ ต ารา 
ภาษาต่างประเทศออนไลน์ที่
ทันสมัยของ Westlaw Classic  

2.พัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพที่เพ่ิมขึ้น 
สนับสนุนการอบรม  

1.จัดการฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การท า
กราฟฟิค แผนภูมิ รูปภาพ  

3.พัฒนาระบบการท างานแทนกัน
ได้และใช้ระบบแบ่งปันข้อมูลที่
ท างานเชื่อมโยงร่วมกันได้ 

1.จัดให้มีการท างานเป็นทีม อย่าง
น้อย 2 คน ที่ต้องมีความรู้ในเรื่อง
ที่เก่ียวเนื่องกันและแทนกันได้ 

AUN. 8 ผลผลิตและผลลัพธ์  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาได้ แนวทางการพัฒนา 

1.โครงการวิพากษ์และติดตาม
ความก้าวหน้าท าให้นิสิตเห็น
มุมมองใหม่ ๆ ได้อย่างกว้างขวาง 
2.ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจ
ในผลผลิตของหลักสูตร 
 
 

1.กระตุ้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้น 

1.หามาตรการให้มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 

2.เพ่ิมวิธีการติดตามผู้เรียนให้มี
ความต่อเนื่องและหลากหลาย 

1.ท าระบบให้ผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการศึกษา 
2.พัฒนาวิธีการติดตามผู้เรียน 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

1. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
3. คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
4. เว็บคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/ 
5. เว็ปเพ็จนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.face-

book.com/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8
%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%
E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8
%B4%E0%B8%95-
%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%
B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B0
%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2-104991265111111 

6. โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 
7. เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
8. แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
9. แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษารายวิชา 100800 วิทยานิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิต 
10. แบบความเห็นและข้อเสอนแนะของอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (รายวิชา 100811 

สัมมนา 1 
11. แบบประเมินความพึงพอใจด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
12. แบบประเมินคุณภาพผลการศึกษา/การน าเสนอผลงาน/ การรายงานความก้าวหน้า นิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา (นิติศาสตรมหาบัณฑิต/ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
13. แบบประเมินผลและวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
14. ภาพกิจกรรมโครงการ และวิชา 100811 สัมมนา 1 
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แบบประเมินความพึงพอใจด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ค าช้ีแจง: การใช้แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร 

1. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร 
2. ผู้ประเมิน คือ นิสิตนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. แบบประเมินนี้ใช้ประเมินเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาในแต่ละปี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ข้อมูลท่ัวไป 
 นิสิตหลักสูตร นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ปีการศึกษา 2564  
 โปรดอ่านและท าเครื่องหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 5 ระดับมากท่ีสุด  หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมากท่ีสุด 
 4 ระดับมาก  หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับมาก 
 3 ระดับปานกลาง หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับปานกลาง 
 2 ระดับน้อย  หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อย 
 1 ระดับน้อยที่สุด หมายถึง   ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรในระดับน้อยที่สุด 
 
2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

หลักสูตร 
1.การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
2.มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน      
3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแต่ละภาคอย่างชัดเจน      
4. วิชาเรียนเหมาะสม สอดคล้องความต้องการ      
5. จ านวนช่ัวโมงเรียนในแต่ละวิชาเหมาะสม      
อาจารย์ผู้สอน 
1.อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน      
2.อาจารย์สอนโดยวิธีการท่ีหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
3.อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหาและเวลาท่ีก าหนด      
4.อาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตเรียนรู้ และพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ      
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5.อาจารย์ให้การปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานิสิตได้เหมาะสม      
6.ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม      

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
1.ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้      
2.ระบบบริหารห้องสมุดมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้      
3.ระบบสารสนเทศเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง      
การจัดการเรียนการสอน 
1.การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้      
2.กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

     

3.องค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน      
4.วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา      
5.การใช้ส่ือประสอบการสอนอย่างเหมาะสม      
6.ส่งเสริมให้นิสิตได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาการเรียนรู ้

     

การวัดประเมินผล 
1.วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน      
2. การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า      
3. ระบบการวัดและประเมินผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามเวลา      
การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
2.ด้านความรู้      
3.ด้านทักษะทางปัญญา      
4.ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ      
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี      
6. ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ      
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

 
 



 
 

แบบประเมินคุณภาพผลการศึกษา / การน าเสนอผลงาน/ การรายงานความก้าวหน้า 

นสิิตระดับบัณฑิตศกึษา  (นติิศาสตรมหาบณัฑิต / นติิศาสตรดษุฎีบัณฑิต) 

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  วิทยานพินธ์       

   ดุษฎีนพินธ์       

การค้นคว้าอสิระ   

รายงานความก้าวหน้า  

 

ช่ือ-สกุล........................................................รหัส...............ระดับ      ปรญิญาโท      ปรญิญาเอก 

หลักสูตร.................................................แผน..........แบบ.......รุ่น (ปีที่เข้ารับการศึกษา)....................  

วันที่............เดือน...................พ.ศ............................. 

 

รายการ คะแนน ผลกา ร

ประเมิน 

ส่วนที่ 1 : รายงานวิทยานพินธ์/ดุษฎีนพินธ์/การค้นคว้าอสิระ (70%) 

1. บทคัดย่อภาษไทยและภาษาอังกฤษมีความสอดคลอ้ง สมบูรณ์ ชัดเจน  10  

2. ทบทวนวรรณกรรมได้ลึกซึ้งครอบคลุมปัญหาวิจัยและเรียบเรียงเนื้อหาอย่าง

ต่อเน่ืองชัดเจนตามล าดับกะทัดรัดและเข้าใจง่าย 

10  

3. ความถูกต้องของระเบียบวิธวีิจัย 10  

4. วิเคราะห์ขอ้มูลและน าเสนอผลการวิจัยได้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน / มีองค์ความรู้

ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากฎหมายในอนาคต 

10  

5. อภิปรายผลการวิจัยโดยใช้เหตุผลอ้างอิงครบถ้วนถูกต้องสมบูรณ์ 10  

6. ความถูกต้องของการอ้างอิง การคัดลอกผลงาน ความซ้ า 10  

7. บทน าแสดงถึงความส าคัญของปัญหาในแง่ทฤษฎีและประโยชน์ต่อสาขาวิชาที่

ศึกษาไดชั้ดเจน 

10  

ส่วนที่ 2: การน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม (30%) 

1. ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอและสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 5  

2. การน าเสนอเนือ้หาเป็นล าดับขัน้ตอนที่เหมาะสม 5  

3. บุคลกิภาพ การแสดงออก ความเช่ือมั่นของผู้น าเสนอ 5  



4. ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 5  

5. การตอบค าถามที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏในงานวิจัย 5  

6. ความเข้าใจในงานวิจัยที่ท าและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการวิจัยต่อ

องค์ความรู้ในสาขาวิชานัน้ ๆ 

5  

รวมทั้งสิ้นส่วนที่ 1+ส่วนที่ 2 100  

 

ลงช่ือ .......................................................... กรรมการ 

(..................................................) 

วันที่....................................... 



 
 

แบบประเมินผลและวัดผลการสอบวัดคุณสมบัติ (QE) ดษุฎีบัณฑิต 

หลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต  

คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ช่ือ-สกุล..............................................................................รหัส...............ระดับ ....ดุษฎีบัณฑิต......... 

หลักสูตร.................................................แผน...1.......แบบ...1.1....รุ่น (ปีที่เข้ารับการศึกษา)....................  

วันที่............เดอืน...................พ.ศ............................. 

รายการ คะแนน ผลกา ร

ประเมิน 

ส่วนที่ 1 : รายงานวิทยานิพนธ์ (100%) 

1. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความสอดคลอ้ง สมบูรณ์ ชัดเจน  10  

2. ทบทวนวรรณกรรมได้ลึกซึง้ครอบคลุมปัญหาวจิัยและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างตอ่เนื่อง

ชัดเจนตามล าดับกะทัดรัดและเขา้ใจง่าย 

10  

3. ความถูกต้องของระเบียบวิธีวจิัย 10  

4. วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยได้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน  10  

5. อภิปรายผลการวิจัยโดยใช้เหตุผลอ้างอิงครบถ้วนถูกตอ้งสมบูรณ์ 10  

6. ความถูกต้องของการอ้างอิง การคัดลอกผลงาน ความซ้ า 10  

7. บทน าแสดงถึงความส าคัญของปัญหาในแง่ทฤษฎีและประโยชน์ตอ่สาขาวิชาที่ศึกษา

ได้ชัดเจน 

10  

8. สมมุตฐิาน และขอบเขตการศึกษา ชัดเจน 10  

9. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และปัญหาทางกฎหมายชัดเจน  10  

10. มีองค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชนต์อ่การพัฒนากฎหมายในอนาคต 10  

รวม 100  

ส่วนที่ 2: การน าเสนอผลงานและการตอบค าถาม (100%) 

1. ความเหมาะสมของวิธีการน าเสนอและสื่อที่ใช้ในการน าเสนอ 10  

2. การน าเสนอเนื้อหาเป็นล าดับขัน้ตอนที่เหมาะสม 10  

3. บุคลกิภาพ การแสดงออก ความเช่ือมั่นของผู้น าเสนอ 10  

4. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการน าเสนอ 10  

5. ความสามารถในการให้เหตุผลและอ้างหลักฐานสนับสนุน 20  

6. การตอบค าถามที่สอดคลอ้งกับขอ้มูลที่ปรากฏในงานวิจัย 20  



7. ความเข้าใจในงานวิจัยที่ท าและเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของผลจากการวิจัยต่อองค์

ความรู้ในสาขาวิชาน้ัน ๆ 

20  

รวม 100  

รวมทั้งสิ้นส่วนที่ 1+สว่นที่ 2 200  

     คะแนนรวมของทั้ง 2 สว่น ตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  140  

 

ลงช่ือ                                                  กรรมการ 

       (.......................................................) 

วันที.่................................................ 



 

  

   

 

 

 

1. รายละเอียดของนสิิต (Details of student)  

   1.1  ชื่อ/นามสกุล:……………………………………………………………………………. 

   1.2. Name/Surname:……………………………………………………………………….  

   1.3. รหัสนสิิต.....................................................................  

   1.4. โทรศัพท์:………………………………………………… 

 1.5.  E-mail: ………………………………………..  

หมายเหตุ: ระบุช่ือของนิสิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสนิสิต พร้อมเบอร์โทรศัพท์และ e-mail 

ที่คณะและอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถท าการติดต่อนสิติได้  

 

2. ชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์  (Name of Supervisors)   

 2.1. ชื่อประธานที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์:……………………………………………………………   

 2.2. ชื่อกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์:………………………………………………………….   

 2.3. ชื่อกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนพินธ์:………………………………………………………….   

หมายเหตุ: ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองแนวปฏิบัติในการท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้

ระดังปริญญาเอกต้องมีประธานที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ 1 คน และกรรมการที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์อีก 2 คน   

 

3. ชื่อหัวข้อดุษฎีนพินธ์  (LL.D. Thesis Topic) 

ชื่อหัวข้อภาษไทย:……………………………………………………………………………………….. 

ชื่อหัวข้อภาษาอังกฤษ:…………………………………………………………………………………..  

หมายเหตุ: ให้ระบุช่ือหัวข้อวิทยานิพนธ์ทั้งช่ือภาษาไทยและช่ือภาษาอังกฤษ โดยทั้งช่ือภาษาไทยและ

ช่ือภาษาอังกฤษควรมีความหมายตรงกัน     

 

4. กจิกรรมในการค้นคว้าวิจัยอะไรบ้างที่ได้ท าส าเร็จไปแล้วในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (What 

has been achieved in the relevant semester and year of research?) 

4.1. ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 ของหลักสตูรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต 

แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา 

รายวิชา 100800 วทิยานิพนธ์ 

หลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต 



แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา                                    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

2 

 

เดือนและปี 

(Months and year) 

รายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับกจิกรรมและการท าวิจัยที่ได้

ด าเนนิการไปแล้ว (Details and description of research 

activities)    

28 มิถุนายน 2564  - ค้นคว้าเรื่อง.......................... 

กรกฎาคม 2564  - เขียนเค้าโครงเรื่อง...........................  

- ค้นคว้าเรื่อง.......................... 

- ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่อง............................. 

สงิหาคม 2564 - ศึกษาค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลจากกฎหมายและค า

พิพากษาเกี่ยวกับ.................................. 

กันยายน 2564  - ค้นคว้าเรื่อง.......................... 

 

ตุลาคม 2564   

14 พฤศจิกายน 2564  

 

4.2. ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต     

เดือนและปี 

(Months and 

year) 

รายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับกจิกรรมการท าวิจัย (Details and 

description of research activities)    

15 พฤศจิกายน 

2564 

- ค้นคว้าเรื่อง.......................... 

 

ธันวาคม 2564 - ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่อง............................. 

มกราคม 2565  

กุมภาพันธ์ 2565   

21 มีนาคม 2565   

หมายเหต:ุ ใส่เฉพาะกิจกรรมการวิจัยที่ได้ท าไปแลว้จนถงึเดอืนที่ส่งรายความก้าวหน้าผลการศึกษา

ให้กับคณะ และเมือ่ต้องสง่รายงานในเทอมถัดไป จึงค่อยเขียนต่อไปจากเดอืนที่ค้างไว้   

 

4.3. ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต  



แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา                                    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

3 

 

เดือนและปี 

(Months and 

year) 

รายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับกจิกรรมการท าวิจัย (Details and 

description of research activities)    

 - สอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) ส าหรับปริญญาเอก 

- ขอสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ 

- เขียนบทความวิจัยเร่ือง...........................  

- ส่งบทความไปให้วารสารช่ือ....................  

- ค้นคว้าเรื่อง.......................... 

- สัมภาษณ์เชงิลึก (In-depth Interview) ในเร่ือง........... กับกลุ่มตัวอย่างคือ

...  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4.4. ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต     

เดือนและปี 

(Months and 

year) 

รายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับกจิกรรมการท าวิจัย (Details and 

description of research activities)    

 - เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (Survey) จากมีกลุ่มตัวอย่างคือ............... 

- ท าการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) 

- ค้นคว้าเรื่อง.......................... 

- เขียนบทความวิจัยเร่ือง...........................  



แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา                                    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

4 

 

- เขียนบทความวิจัยเร่ือง...........................  

- สงบทความไปให้วารสารช่ือ....................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หมายเหต:ุ ใส่เฉพาะกิจกรรมการวิจัยที่ได้ท าไปแลว้จนถงึเดอืนที่ส่งรายความก้าวหน้าผลการศึกษา

ให้กับคณะ และเมือ่ต้องสง่รายงานในเทอมถัดไป จึงค่อยเขียนต่อไปจากเดอืนที่ค้างไว้   

 

4.5. ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต  

เดือนและปี 

(Months and 

year) 

รายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับกจิกรรมการท าวิจัย (Details and 

description of research activities)    

กรกฎาคม  - เขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์   

  

  

  

  

  

  

  

  



แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา                                    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

5 

 

  

  

  

 

4.6. ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3 ของหลกัสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑิต     

เดือนและปี 

(Months and 

year) 

รายละเอียดและค าอธิบายเกี่ยวกับกจิกรรมการท าวิจัย (Details and 

description of research activities)    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

หมายเหต:ุ ใส่เฉพาะกิจกรรมการวิจัยที่ได้ท าไปแลว้จนถงึเดอืนที่ส่งรายความก้าวหน้าผลการศึกษา

ให้กับคณะ และเมือ่ต้องสง่รายงานในเทอมถัดไป จึงค่อยเขียนต่อไปจากเดอืนที่ค้างไว้   

 

 

5. แผนส าหรับการศกึษาวิจัยในอนาคต (Plan for the future work) และวันเวลาที่คาดว่าจะท า

ส าเร็จ (Estimated achievement date)  

หมายเหต:ุ หากท ารายงานเทอม 1 ของปีที่ 1 ของการการท าดุษฎีนิพนธ์ ในสว่นน้ีให้ใส่ลงไปว่าในเทอม 

2 ของปีที่ 1 ของการการท าดุษฎีนิพนธ์จะท าอะไร  



แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา                                    หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

6 

 

 



แผนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ปีท่ี 1  

ภาคการศึกษาที่ 1 

 

วิชาสัมมนา 1  หนว่ยกิต 1(0-3-2 )  

วิชาวทิยานิพนธ ์ 8 หนว่ยกิต ( เมื่อนิสิตลงทะเบียนรายวิชาวทิยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วให้คณะแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ - เริ่มท าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์) 

นสิติต้องสง่รายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษาตามแบบรายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 วิชาวทิยานิพนธ ์ 8 หนว่ยกิต )ท าโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ และบทที่ 1 และบทที่ 2(  

นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาตามที่คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

เห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง  

อบรมการใช้งานระบบ iThesis และการอ้างอิงตามสว่นที่ 3 รูปแบบและตัวอย่างในการอ้างอิง

เชิงอรรถและบรรณานุกรม (CHICAGO STYLE : UP_LAW) ในคู่มือนสิติระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

นติศิาสตร์  

นสิติต้องสง่รายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษาตามแบบรายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษา 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

 

วิชาสัมมนา 2  หนว่ยกิต 1)0-3-2(  

วิชาวทิยานิพนธ์ 8 หนว่ยกิต 

สอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying Examination) ส าหรับปริญญาเอกตามวันที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

ขอสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ ์การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์นสิติจะตอ้งสอบผ่านการสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธเ์พื่อควบคมุคุณภาพของกระบวนการวิจัย 

นสิติต้องสง่รายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษาตามแบบรายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

 

วิชาวทิยานิพนธ์ 8 หนว่ยกิต   

นสิติจะต้องเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาตามทีค่ณะกรรมการรบัผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

เห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวทิยานพินธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ในวารสารเป็น

บทความที่ 1  

นสิติต้องสง่รายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษาตามแบบรายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษา 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 

 

วิชาสัมมนา 3  หนว่ยกิต 1)0-3-2(  

วิชาวทิยานิพนธ์ 8 หนว่ยกิต   

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวทิยานพินธ์ต้องได้รับการตพีิมพ์ในวารสารเป็น

บทความที่ 2 

นสิติต้องสง่รายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษาตามแบบรายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 

 

นสิติจะต้องเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาตามทีค่ณะกรรมการรบัผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

เห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

นสิติต้องสง่รายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษาตามแบบรายงานความก้าวหนา้ผลการศึกษา 

ขอสอบดุษฎีนิพนธ์  

สง่ดุษฎีนิพนธฉ์บับสมบูรณ ์

 



ปฐมนิเทศ

นิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ

คณะนิตศิาสตร ์

มหาวทิยาลยัพะเยา
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นภนันต ์ ศุภศิรพิงษ ์
ชยั

-Ph.D.  Law (University of Edinburgh, 
United Kingdom)

-LL.M      Intellectual Property Law
(Australian National University, Australia)

-LL.M  Commercial Law (Monash
Univerity, Australia)

- น.บ.นิตศิาสตร ์(มหาวทิยาลยักรุงเทพ )

ผลงานทางวชิาการและงานวจิยั
-Noppanun Supasiripongchai. (2020). The legal protection 
of breeder’s rights for new plant varieties in Thailand: The 
need for law reform considering the International 
Convention for the Protection of New Varieties of Plants 
1991. Journal of World Intellectual Property 

-Noppanun Supasiripongchai. (2018). Parallel importation 
and intellectual property law in Thailand. Official 
Conference Proceedings of the Asian Conference on the 
Social Sciences 2018

-Noppanun Supasiripongchai. (2019). Intellectual Property 
Law in Thailand, in International Encyclopaedia of Laws:
Intellectual Property. Kluwer Law International B.V.. [ISBN 
978-90-654-4887-3], 267 page.
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อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตร

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภทั
ราวรรณ รตันเกษตร

-Docteur en droit (Droit privé) 
Universitié d’Aix-Marseille, France

-น.ม. กฎหมายเอกชน 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง

-น.บ. นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั

ผลงานวจิยัและวชิาการ

-ภทัราวรรณ รตันเกษตร. (2564). มาตรการทางกฎหมาย
เพือ่ส่งเสรมิการสรา้งป่าเอกชน: ศกึษาเปรยีบเทยีบกฎหมายป่า
ไมข้องประเทศฝร ัง่เศสและประเทศไทย , วารสารรามค าแหง
ฉบบันิตศิาสตร ์ (สกสว.)
-ภทัราวรรณ รตันเกษตร. (2562). การคุม้ครองสทิธทิาง
กฎหมายและการป้องกนัการกระท าความผดิทางอาญาของเด็ก

และเยาวชนในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา. วารสารนิต ิรฐักจิ 
และสงัคมศาสตร ์ (สกสว.)
-ภทัราวรรณ รตันเกษตร. (2560). การป้องกนัการกระท า
ความผดิอาญาของเด็กและเยาวชน : เกณฑอ์ายใุนการควบคุม

เคร ือ่งดืม่แอลกอฮอล.์ วารสารรามค าแหง ฉบบันิตศิาสตร.์ 
(สกสว.) 3



อาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ า

หลกัสูตร

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ธติิ ไว
กวี
-Ph.D. Law (University of Auckland, New 
Zealand)

-LL.M. Environmental and Natural Resource 
Law and Policy (University of Denver Sturm 
College of Law, U.S.A.)

- น.บ. นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง

ผลงานทางวชิาการและงานวจิยั

-ธติ ิไวกว.ี (2562). ขนมดอกซอ้แห่งภมูิ
ปัญญาไทลือ้ (พะเยา): กระบวนทศันก์ารสรา้ง
โมเดลทางกฎหมายเพือ่ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ ์

ทรพัยากรชวีภาพชมุชน. วารสารนิต ิรฐักจิ และ
สงัคมศาสตร ์

-ธติ ิไวกว.ี (2560). การบรหิารจดัการสตัวป่์า
ดว้ยหลกัพนัธสญัญาเชงินิเวศ. ใน รายงานสบื
เน่ืองจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิยั 

คร ัง้ที ่6
-ธติ ิไวกว.ี (2562). หลกัอธปิไตยเหนือดนิแดน
ทีไ่ม่สอดคลอ้งในยุคแอนโทรโปซนี. CMU
Journal of Law and Social Sciences 
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อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ผศ.ดร. ไพรชั ธรีะชยัมหทิธิ ์

น.ด. นิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

LL.M. International Law
(University of Hull, UK)
น.บ. นิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัพายพั

ผลงานวชิาการและงานวจิยั

-ไพรชั ธรีะชยัมหทิธิ.์ (2563). แนวทางการจดัการ
สทิธขิองคนต่างดา้ว ภายใตก้ฎหมายขอ้มูลขา่วสารของ

ราชการ ในการเขา้ถงึสถานะบุคคลตามกฎหมายของ

ประเทศไทย. วารสารนิต ิรฐักจิ และสงัคมศาสตร ์
-เฉลมิวฒุ ิสาระกจิ และ ไพรชั ธรีะชยัมหทิธิ.์ 
(2563). ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาวสิาหกจิ

ชมุชนในอ าเภอเชยีงม่วน จงัหวดัพะเยา. ใน รายงานสบื
เน่ืองจากการประชมุทางวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิยั 

คร ัง้ที ่9
-สมเกยีรต ิแสงแกว้ และ ไพรชั ธรีะชยัมหทิธิ.์ 
(2562). ปัญหาการบูรณาการกฎหมายในการจดัการ

กวา๊นพะเยา. ใน รายงานสบืเน่ืองจากการประชมุทาง

5



อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วมิลแรขา 
ศริชิยัราวรรณ

น.ด. นิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

น.ม. กฎหมายธรุกจิ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

น.บ. นิตศิาสตร ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผลงานวชิาการและงานวจิยั

-อุดม งามเมอืงสกุล และ วมิลเรขา ศริชิยัราวรรณ. 
(2563). กฎหมายไกล่เกลีย่ขอ้พพิาทภาคประชาชน. 
วารสารนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

-กติศิกัดิ ์ทุมเสน และ วมิลเรขา ศริชิยัราวรรณ. 
(2563). มาตรการสนับสนุนความน่าเช ือ่ถอืขอ้มูล
พยานหลกัฐานอเิล็กทรอนิกสใ์นกระบวนการยุตธิรรม. ใน 
รายงานสบืเน่ืองจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิพะเยาวจิยั 

คร ัง้ที ่9
-กุลรศัมิ ์ เวยีงแกว้ และ วมิลเรขา ศริชิยัราวรรณ. 
(2563). ปัญหาและทางออกการโอนสทิธหิรอืการตกทอด
ทางมรดกของทีด่นิ ส.ป.ก. : ศกึษากรณีพืน้ทีจ่งัหวดั

เชยีงราย. ใน รายงานสบืเน่ืองจากการประชมุวชิาการ
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หลกัสตูรนิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program
Learning Outcom)

▣ สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนา
กฎหมายในอนาคต

▣ สร้างมาตรการทางกฎหมายใหม่ส าหรับแก้ปัญหาทาง
กฎหมายที่ซับซ้อน

▣ ยึดม่ันในหลักนิตธิรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิน้ปี
การศึกษา(ELO)
ชัน้ปีที่ 1  นิสิตมีทักษะพืน้ฐานด้านการวิจัยเชิงนิติศาสตร์ มี
ทักษะในการเขียนงานวิชาการด้านกฎหมาย การน าเสนอ
ผลงานและมีจริยธรรมในการวิจัย

ชัน้ปีที่ 2 มีทักษะในการเขียนบทความวิจัยที่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติได้ และมี
ทกัษะในการท าวิจัยเชิงพืน้ที่

ชั ้นปีที่  3 นิสิตสามารถเขียนและน าเสนอผลงานวิจัยใน
รูปแบบวิทยานิพนธ์ตามกระบวนการสอบวัดผลความรู้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด7



กจิกรรมทางวชิาการตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตร

8



มาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสูตร

▣ เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการท าการวจิยัดา้นกฎหมาย การ

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูล เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหาในทางปฏิบตัิ

และสามารถเขียนงานวิจยัทางกฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึง

ก าหนดให ้นิสิตต ้อ ง น า เสนอผลกการวิจ ัยในวิทยา นิพนธต์่ อ

คณะกรรมการผูป้ระเมินผล ตามที่ไดร้บัการเห็นชอบจากอาจารยท์ี่

ปรกึษา และจะตอ้งสามารถสอบผ่านวทิยานิพนธม์คีณะกรรมการเป็นผู ้

ตดัสิน พรอ้มทัง้มีการเผยแพรผ่ลงานวทิยานิพนธโ์ดยตามเกณฑก์าร

ส าเร็จการศกึษาตามหลกัสูตรเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าดว้ย การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
9



การต ัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธร์ว่มตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

บณัฑติศกึษา 2558

▣ คณะกรรมการหลกัสตูรนิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ จะมกีารคดัเลอืกอาจารย ์

ทีม่คีณุสมบตัทิีค่รบก าหนดตามขอ้ก าหนดของมหาวทิยาลยั และแตง่ตัง้

เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาส าหรบัรายวชิาวทิยานิพนธ ์

ส าหรบัรายวชิาวทิยานิพนธ ์ในหลกัสูตรนิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ แบบ 

1 แบบ 1.1 นิสติจะพบอาจารยท์ีป่รกึษาตัง้แตภ่าคการศกึษาตน้ ช ัน้ปีที ่1  
โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่ตดิตามงานและรบัการ

แนะน าจากทีป่รกึษาตลอดระยะเวลาการท าวทิยานิพนธ ์

10



การต ัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์

รว่มตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรบณัฑติศกึษา 2558

11



การต ัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกัและอาจารยท์ี่

ปรกึษาวทิยานิพนธร์ว่มตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร

บณัฑติศกึษา 2558
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การตพีมิพบ์ทความ
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กระบวนการประเมนิผลเพือ่ส าเรจ็การศกึษา

หลกัสูตรนิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ

1. นิสติตอ้งน าเสนอโครงรา่งวทิยานิพนธแ์ละอภปิรายประเด็นทีเ่กีย่วกบัโครงรา่งวทิยานิพนธ ์
ในวชิาสมัมนา 1
2. นิสิตตอ้งเขยีนบทความวิจยัจากวิทยานิพนธแ์ละอภิปรายในประเด็นที่เกีย่วกบัการเขยีน
บทความวจิยัในวชิาสมัมนา 2
3. เขียนรายงานและวิทยานิพนธ ์น าเสนอวิทยานิพนธแ์ละอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกบั
วทิยานิพนธใ์นวชิาสมัมนา 3
4. นิสติตอ้งสอบผ่านการสอบวดัคณุสมบตั ิ(Qualifying Examination) เพือ่เป็นผูม้ี
สิทธิขอท าวิทยานิพนธ ์และนิสิตจะตอ้งน าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธต์่อคณะกรรมการ

พจิารณาโครงรา่งวทิยานิพนธ ์ (จ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน)
5. นิสติตอ้งเสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการ

สอบวทิยานิพนธท์ีม่หาวทิยาลยัพะเยาแตง่ตัง้ (ไม่นอ้ยกว่า 5 คน) 
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เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร
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แผนการศกึษาหลกัสูตรนิตศิาสตรด์ษุฎี

บณัฑติ

▣ ปฏทินิการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

▣ แผนการศกึษาหลกัสตูรนิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ

▣ แบบรายงานความกา้วหนา้ผลการศกึษา

หลกัสูตรนิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ

▣ ขอ้เสนอโครงรา่งวทิยานิพนธ ์(นิตศิาสตรดษุฎี
บณัฑติ)

18



แผนการศกึษานิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ

19

ชัน้ปี
ที่ 1

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย

100811 สัมมนา 1 1(0-3-2)
100800 วิทยานิพนธ์          8 หน่วยกิต

100800 วิทยานิพนธ์         8 หน่วยกิต

- วิชาสมัมนา 1(0-3-2)  1 หน่วยกิต  นิสิตจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมสมัมนาตามที่คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลกัสตูรดษุฎีบณัฑิตเห็นสมควร อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

- วิชาวิทยานิพนธ์ เร่ิมท าโครงร่างดษุฎีนิพนธ์ (8 หน่วย
กิต)

- นิสิตต้องสง่รายงานความก้าวหน้าผลการศกึษาตาม
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศกึษา

- วิชาวิทยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต ท าโครงร่างดษุฎีนิพนธ์ บท
ที่ 1 และบทที่ 2

- อบรมการใช้งานระบบ iThesis และการอ้างอิง
เชิงอรรถและบรรณานกุรม (chicago style: 
up_law)

- นิสิตต้องสง่รายงานความก้าวหน้าผลการศกึษาตาม
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการศกึษา



แผนการศกึษานิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ
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ชัน้ปี
ที่ 2

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย

100812 สัมมนา 2 1(0-3-2)  
100800 วิทยานิพนธ์               8 หน่วยกิต

100800  วิทยานิพนธ์              8 หน่วยกิต

- สมัมนา 2 1(0-3-2) นิสติจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนา
ตามท่ีคณะกรรมการรับผดิชอบหลกัสตูรดษุฎีบณัฑิต
เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- สอบวดัคณุสมบตัิ (Qulifying Examination

(QE) ส าหรับปริญญาเอก (วนัสอบก าหนดตามปฏิทิน
บณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั)

- นิสติขอสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ปริญญาเอก (นิสติ
จะต้องสอบผา่นการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์เพ่ือควบคมุ
คณุภาพของกระบวนการวจิยั)

- นิสติต้องสง่รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาตามแบบ
รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา

- วชิาวทิยานพิพน์ 8 หน่วยกิต
- ผลงานวทิยานิพนธ์หรือสว่นหนึ่งของผลงานวทิยานิพนธ์ต้องได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารตามระเบียบของมหาวทิยาลยั (บทความชิน้ท่ี 
1)

- นิสติต้องสง่รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาตามแบบรายงาน
ความก้าวหน้าผลการศึกษา



แผนการศกึษานิตศิาสตรดษุฎบีณัฑติ
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ชัน้ปี
ที่ 3

การศึกษาภาคต้น การศึกษาภาคปลาย

100813 สัมมนา 3 1(0-3-2)
100800 วิทยานพนิธ์ 8 หน่วยกิต

100800  วิทยานิพนธ์                 8 หน่วยกิต

- นิสติจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาตามท่ีคณะกรรมการ
รับผดิชอบหลกัสตูรดษุฎีบณัฑิตเห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1
ครัง้
- วชิาวทิยานิพนธ์ 8 หน่วยกิต
- ผลงานวทิยานิพนธ์หรือสว่นหนึ่งของผลงานวทิยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเป็นบทความชิน้ท่ี 2
- นิสติต้องสง่รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาตามแบบ
รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษา

- ขอสอบดษุฎีนิพนธ์
- นิสติต้องสง่รายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาตามแบบรายงาน

ความก้าวหน้าผลการศึกษา
- สง่ดษุฎีนิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์



แบบรายงานความกา้วหน้าผลการศกึษาหลกัสูตร

นิตศิาสตรดุษฎบีณัฑติ

▣ รายงานกจิกรรมในการคน้ควา้วจิยัอะไรบา้งทีไ่ดท้ าส าเรจ็ไปแลว้ในแตล่ะปี

การศกึษา (What has been achieved in the relevant year of research?) (** รายงาน
ตอ่เน่ืองทุกปี**)

▣ แผนส าหรบัการศกึษาวจิยัในอนาคต (Plan for the future work) และวนัเวลาทีค่าดว่า

จะท าส าเรจ็ (Estimated achievement date) 
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ขอ้เสนอโครงรา่งดษุฎนิีพนธ ์หลกัสูตร

นิตศิาสตรด์ษุฎบีณัฑติ

▣ ประกอบดว้ย

□ ส่วนที ่1 บทคดัย่อ 
□ ส่วนที ่2 ขอ้เสนอโครงรา่งดุษฎนิีพนธฉ์บบัเต็ม  

สิง่ส าคญัทีต่อ้งม ีคอื

- ปัญหาหลกัทีจ่ะท าการศกึษาวจิยั (Main Research Question) 

- ประเด็นย่อยท ัง้หมดทีจ่ะท าการอภปิรายและวเิคราะหใ์นดุษฎี

นิพนธม์อีะไรบา้ง (Issues of discusssion and analusis)

- จุดยนืทางความคดิหรอืขอ้โตแ้ยง้หลกัในประเด็นปัญหา

ดงักล่าว (Main position and argument)

- วธิดี าเนินการท าวจิยั 23



Thanks!

Any questions?
You can find me at patrawan.ra@up.ac.th
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ภาพกิจกรรมและวิชา สัมมนา 1 
 

ภาพกิจกรรมโครงการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์และติดตามการท าวิทยานิพนธ์ นิติศาสตร์ดุษฎี
บัณฑิต วันท่ี 26 มีนาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams และถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook Live เพจ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมวิชา 100811 สัมมนา 1 

 

 



 
 
 

อบรมการใช้ฐานสืบค้นข้อมูลออนไลน์ Westlaw Classic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

 



 
 



 

 


