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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 

ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563  มีนิสิต 1,159 คน อาจารย์ประจำ 38 คน  อาจารย์ผู้ช่วยสอน 1 คน ปฏิบัติงาน

จริง 37 คน ลาศึกษาต่อ 1 คน มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 31 คน 

ปริญญาตรี 1 คน (ผู้ช่วยสอน) สำหรับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ยังไม่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับ 

ศาสตราจารย์ แต่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 17 คน และ

อาจารย์ 20 คน 

การจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดย

ความรับผิดชอบของสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาใน 

ปีงบประมาณ 2551 ได้มีการแยกออกเป็น สำนักวิชานิติศาสตร์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพล อดุลยเดชฯ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนจาก

สำนักวิชานิตศิาสตร์ เป็น “คณะนติิศาสตร์” ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา 

ในปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ได้รับการรับรอง สถาบันจากองค์กรวิชาชีพทั ้งจากสำนักอบรมศึกษา

กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ทั ้งนี ้ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตบัณฑติโดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตใหม้ี คุณธรรม จริยธรรม 

มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกแห่งทั่วโลก รวมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามพันธ

กิจของปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย “ประสบการณ์สร้างปัญญา” หลักสูตรนิติศาสตร์

เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการประกอบอาชีพ มุ่งผลิตงานวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่ายการวิจัย กับชุมชน

และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้ 

แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น สู่สากลบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหาร

จัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่าง
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ต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ป้องกันการ จัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ เกิดความ

เสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ผลของการประเมินคุณภาพ

การศกึษาจะสะท้อนถึงจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงการเสนอแนวทางปรับปรุง และ ทำให้สถานศึกษามอง

ตัวเองว่าเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตออกมามีลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานหรือไม่ 

ควรปรับปรุงอย่างไร  

คณะนิติศาสตร์เห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพจึงได้เข้าร่วมการรับการตรวจ

ประเมินตามเกณฑ์ประกันคุณภาพในอดีตเรื่อยมาจนปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ได้

จัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์

ใช้เกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ระดับสากลและเป็น

ที่ยอมรับมีสาระสำคัญเน้นไปที่ Expected Learning Outcomes (ELO) เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรผลิต

บัณฑติที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้บัณฑติ โดยปัจจุบันใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ 

AUN QA Version 4 โดย คณะนิติศาสตร์เลือกเขียนเป็นภาษาไทย โดยการประเมินตรวจสอบและ

รายงานผลการประเมินตรวจสอบนั้น ได้รับการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อผู้ประเมินระดับ

หลักสูตรระบบ AUN QA ของมหาวิทยาลัย พะเยาประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้การประเมินเป็นไป

อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา 

วิสัยทัศน์ (Vision)  

"มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม 

รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้าง เครือข่ายกับองค์กรภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความ

ยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและ

ตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567  

 

วัตถุประสงค์  

ใช้วัตถุประสงค์ (จุดเน้น) ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Purposes) 5 ประการ คือ  

1. เพื่อจัดการเรยีนการสอนที่เน้นให้นสิิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมคีวามสุข จบไปมี

งานทำ และเป็นคนดีของสังคม-kp  

2. เพื ่อทำการวิจัยที ่เน ้นการสร้างปัญญารวมหมู ่ (Collective Intelligence) เคียงคู ่ช ุมชน 

(สนับสนุน แนวคิด OUOP – One University One Province)  

3. เพื ่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู ่เพื ่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment)  

4. เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่

สากล      5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good 

Governance)  

 

ค่านิยมร่วม 

 ใช้ค่านิยมร่วมกันทั ้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการเพื่อให้เกิด

วัฒนธรรม องค์กรที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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(Learning Organization) และทำให้เกิดความเป็นสากล (Internationalization) ซึ่งจะสอดรับ ส่งเสริม และ

เป็นปัจจัย แห่งความสำเร็จของปณิธาน และวัตถุประสงค์ (ในข้อ 1 และ 2) ประกอบด้วย 

 1. Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็น

อันดับแรก ก่อนเสมอ) (จงึเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถ

ของตนเอง ให้ดียิ่งขึน้ตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)  

2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริม

สนับสนุน ให้เกิด Excellence) (ทำให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรอืเชี่ยวชาญ)  

3. Justice - หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) (มี

คุณธรรม และจรรยาบรรณ) (ทำให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 

 4. Generosity – หลักความมีน้ำใจ (มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่

อ่อนแอกว่า ที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) 

(ทำ ให้เกิด วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข) 

 5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเป็นทีม (เน้นการ

เรียนรู้จาก การท างานและการดำเนินชีวติ) (ทำให้เกิดปัญญารวมหมู่) IV  

6. Shared Vision - หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน (มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน) (ทำให้เกิด

พลัง สามัคคี) (ทำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู)้  

7. Local and Global Spirit - หลักความเชื ่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล คือ ยึดคติ“องค์

ความรู้ที่ ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”ทำให้เกิด

ความเป็น สากล หรอื Internationalization 

 

 พันธกิจ (Mission)  

1. ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้น การสร้างบัณฑิต

ให้ม ีคุณธรรม จรยิธรรม มีความรู ้มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ มี ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

สามารถทำงานได้ทุกแห่งทั่ว โลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับ
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การพัฒนามาตรฐานทาง วิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการและรูปแบบ

ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการ จัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้ าหมาย 

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกลุ่มเป้าหมายใน ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน 

รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพในสาขา วิชาต่างๆ ด้วย นโยบายและ

ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ

และ สังคมที่มีรูปแบบซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุน

ปัญญา มากกว่าทุนแรงงาน หรอืวัตถุดิบ การวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร การฟื้นฟูและ

การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม การวิจัย เชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนา

ระบบบริการด้าน สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ 

ความสำคัญในการแก้ปัญหา ของชุมชนและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ใน

สาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ นำไปสู่การเรียนการสอนที่มี ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน การ พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้อง

สร้างผู้นำในการวิจัยให้สามารถ ดำเนินการในลักษณะ หุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่ มี

ชื่อเสียงทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให ้นำไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้  

3. ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่

หลากหลาย มากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัย องค์

ความรู ้จากชุมชน ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์ และการ

สาธารณสุข การให้บริการบาง ประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุ เหลือใชเ้พื่อทำงานวิจัย เพื่อ

สร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการ สร้างความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

ภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อ ช่วยใน การสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคม

โดยทั่วไป  

4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา มุ ่งพัฒนาการผสมผสานทาง

วัฒนธรรม และ การมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทำนุบำรุงและอนุรักษ์

ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้า

ใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื ่อ นำไปสู ่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและ

วัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก V อย่างมีเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้าง
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วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่

จะต้องดำเนนิการ  

5. ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มคีุณภาพ และ

ได้ มาตรฐานในระดับสากล โดยการพัฒนาใหเ้ป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม (Community Engagement 

University) และใหไ้ด้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับ อาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ 

ไม่ว่า จะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จะ

ตั ้งเป้าหมายให้ นำไปสู ่ความ มั ่นคงและความยั ่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงา น 

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็น

สำคัญ 

 ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 

3 เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่  

ตารางประเมินตนเองของหลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ /Criteria ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

Criterion 1 Expected Learning Outcome 4 

Criterion 2 Programme Structure and Content 4 

Criterion 3 Teaching and Learning Approach 4 

Criterion 4 Student Assessment 4 

Criterion 5 Academic Staff 3.62 

Criterion 6 Student Support Services 4 

Criterion 7 Facilities and Infrastructure 4 

Criterion 8 Output and Outcomes 4 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มีหลักสูตรด้านการศึกษากฎหมายเชิง

คลินิกที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย 

1. ควรพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกด้าน 

2. การกำหนดให้มีชั ่วโมงฝึกปฏิบัติในทุก

คาบการสอนเอื้อต่อการบูรณาการผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวังของ หลักสูตร 

2. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและเจตคติเฉพาะทางให้จัดเจน

มากขึ้น   

3. คณาจารย์ในหลักสูตรมีจำนวน 38 คน

ซึ ่งมากเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

นิสติในหลักสูตร 

3.  พัฒนาคลินิกกฎหมายเฉพาะทางใหค้รอบคลุม

ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

4. คณาจารย์ที ่สอนในหลักสูตรเป็นผู ้ที่

สำเร ็จการศ ึกษาทางด ้านกฎหมาย

หลากหลายสาขาจาก มหาวิทยาลัยชั้น

นำในประเทศและต่างประเทศ 

4. การจัดหอ้งเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้

แบบ Active Learning 

5. มีจำนวนคณาจารย์ท ี ่ม ีตำแหน่งทาง

วิชาการจำนวนมากถึง 18 คน คือ ระดับ

รองศาสตราจารย ์ 1 คน และผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ 17 คน 

6. มีอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจำหลักสูตร 11 คนซึ่งส่วน

ใหญ่ที ่ม ีตำแหน่งทาง วิชาการและมี

ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้ง

กำกับดูแลตลอดการจัดการเรียนการ

สอน หลักสูตร 

7. การเรียนการสอนใช้ว ิธ ีการสอนแบบ 

Active Learning มากขึ้นรวมทั้งมีจำนวน

ช ั ่ ว โมงปฏ ิบ ัต ิ ในแต ่  ละรายว ิชาใน

หลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญต่าง ๆ 

ให้แก่ผูเ้รียน เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของ

หลักสูตร 
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8. หลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรมีความ

ทันสมัย และมีจำนวนวิชาเอกเลือกใน

หลักสูตรที่มีความ หลากหลายกลุ่มวิชา

ต ามค ว าม เ ช ี ่ ย ว ช าญผ ู ้ ส อ น แ ล ะ

ตอบสนองความสนใจที่หลากหลายของ

ผูเ้รียนใน หลักสูตร 

9. มีการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่ม

เรียนในแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นตัวเลือก

ให้ก ับนิสิต สามารถเลือกลงเรียนกับ

อาจารย์ที่ชอบ และมีจำนวนหลายกลุ่ม

เรียนเหมาะสมกับการพัฒนาผูเ้รียน 

10. มีการจัดการเรยีนการสอบตามผลการ 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 

โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile)
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

ส่วนที่  1 

โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program 

2. ชื่อปริญญา

และสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑติ 

ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ. 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B. 

3. จำนวนหน่วย

กิตที่เรยีน

ตลอด

หลักสูตร 

จำนวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

4. รูปแบบของ

หลักสูตร 

4.1 รูปแบบ 

     หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป ี

4.2 ประเภทของหลักสูตร                    

     หลักสูตรปริญญาตรทีางวิชาการ 

4.3 ภาษาที่ใช้     

     ภาษาไทย 

4.4 การรับเข้าศึกษา 

     รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    

     ไม่มี   

4.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

     ให้ปริญญานิติศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. สถานภาพของ

หลักสูตรและ

การพิจารณา

5.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2563 

5.2 คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 

11/2562 วันที่ 25 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

อ น ุ ม ั ต ิ /

เ ห ็ น ช อ บ

หลักสูตร 

 

5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  

5.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ

หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

5.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 

6. อาช ีพท ี ่ ส ามารถ

ปฏิบัต ิได ้หลังสำเร็จ

การศึกษา 

6.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของ

อาชีพน้ัน ๆ 

 6.1.1 นิตกิร ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล 

 6.1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน 

 6.1.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

 6.1.4 ทนายความ 

 6.1.5 ตำรวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหนา้ที่สอบสวนคดี 

 6.1.6 อนุญาโตตุลาการ 

 6.1.7 ตุลาการศาลปกครอง 

 6.1.8 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

6.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตาม

หลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพน้ัน ๆ 

 6.2.1 อัยการ 

 6.2.2 ผูพ้ิพากษา 

7. ปรัชญาของ

หลักสูตร 

นิตศิาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการศกึษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายเพื่อ

อำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน 

8. วัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

     8.1เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรูค้วามเชี่ยวชาญทางกฎหมายมีทักษะการปฏิบัติ

มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบทั้งการศึกษาค้นคว้า 

วิจัย และเรียนรูต้ลอดชีวติ 

     8.2 เพื่อผลิตบัณฑติให้มีศักยภาพในการเรียนรู้รอบด้านทั้งวิชาการ วชิาชีพ 

พร้อมทำงาน นำความรูไ้ปใช้ประโยชน์ให้บริการมสี่วนร่วมกับชุมชนสถาบันต่าง ๆ 

ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ประยุกต์ใช้ความรู้สอดคล้องกับความตอ้งการและเป็น
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

ที่พึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์ความเขม้แข็งพัฒนาอย่างยั่งยนืในชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ  

     8.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจติยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิตธิรรม 

จรยิธรรมนักกฎหมาย รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติ

ที่ดใีนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ศลิปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจน

รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

9. โครงสร้าง

หลักสูตร 

แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 
10 ผลการเรียนรู้ที่

ค า ด ห ว ั ง ข อ ง

หล ั กส ู ต ร  ( ELO) 

ผลการเรียนรู้ตาม

กรอบ มาตรฐาน

ค ุณว ุฒ ิ  ผลการ

เรียนรู ้ที ่คาดหวัง

ในระดับหลักสูตร

ระดับอ ุดมศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม 

     มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้ เข้าใจ

และยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และจรยิธรรมของนักกฎหมาย 

2. ความรู้  

     มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่

ตนศกึษา และบทบัญญัติในกฎหมายพืน้ฐานและกฎหมายเฉพาะทาเพื่อนำไปศึกษา

ค้นคว้าในระดับสูงขึน้ไป  

หรอื ศกึษาวิจัยหรอืค้นคว้าเพื่อใช้ ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปัญญา  
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

แห่งชาติ ตามพันธ

ก ิ จ ข อ ง 

ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย

พะเยา 

     มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างเป็นระบบ สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟัง ความเห็น

จากบุคคลอื่นอย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

     มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื่น ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ สามารถวางตัว รับฟัง ความเห็นของผูอ้ื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน 

แสดงความคิดเห็นพร้อม ทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ มี ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มี

ความ หลากหลายเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุม 

อารมณ์และความอดทนทำงานเป็นทีมได้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง ต ัวเลข การสื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

     มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวข้อง

กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การ

สื่อสารระหว่างบุคคล มีทักษะการใช้การสื่อสารกับกลุ่มคน หลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นำเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ทำให้ บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและ

ชัดเจน 

6. สุนทรียศลิป์ 

     มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที ่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาบุคลิกภาพ  

     มีสุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

8. ทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพกฎหมายที่สำคัญวิชาชีพ 

11. กระบวนการ

เร ียนการสอนใช้

กลยุทธ์การสอนที่

หลากหลาย และ

ฝึกปฏิบัติโดยการ

ม ี ส ่ วนร ่ ว ม ข อ ง 

ผู้เรยีน เช่น 

(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)  

(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)  

(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรูด้้วยตนเอง (Self-study)  

(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction) 

(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)   

(6) การสอนแบบมุ่งเนน้การสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)  

(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)  
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จำลอง (Simulation)  

(9) การศกึษากฎหมายเชิงคลินกิ (Clinical Legal Education) 

12. วิธีการ

ประเมินผล การ

วัดประเมินผลด้วย

รูปแบบที่หลาก

หลากตาม

วัตถุประสงค์ของ

วิชาและผลการ

เรยีนรู้ที่คาดหวัง 

(ELO) เช่น 

(1) การสังเกตพฤติกรรม  

(2) การประเมินตนเอง 

(3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมช้ันเรยีน หรอืกลุ่มงาน  

(4) การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย  

(5) การสอบข้อเขียน 

 (6) การสอบปากเปล่า  

(7) การสอบปฏิบัติ  

(8) การเขียนรายงานและนำเสนอด้วยวาจา 

(9) การสังเกตการณ์ให้ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็น  

(10)การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นใหเ้กิดการประมวลความรูข้องผู้เรยีน 

(11)การประเมนิผลงานที่มอบหมายและการน าเสนอ  

(12)การปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง  

(13)การแสดงบทบาทสมมติในศาลจำลอง  

(14 )การรายงานผลการศกึษา วเิคราะห์กรณีศกึษาและรายงานการศกึษาในสถานที่

ด้านวิชาชีพกฎหมาย 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  1 

 

 

ภาคการศึกษาต้น 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน  

Thai Language in Daily Life  

2(2-0-4) 

2 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life  

3(2-2-5) 

3 002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life  

1(0-2-1) 

4 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management  

3(2-2-5) 

5 100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป 

Civil Law: General Principles  

3(2-2-5) 

6 100111 กฎหมายมหาชนเบือ้งตน้ 

Introduction to Public Law  

3(2-2-5) 

หน่วยกิตรวม 15 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  1 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes  

1(0-2-1) 

2 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication  

3(2-2-5) 

3 002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient  

2(1-2-3) 

4 003102  การพัฒนาทักษะและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

Skills Development and Lifelong Learning   

3(2-2-5) 

5 100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

Juristic Act and Contract Law  

3(2-2-5) 

6 100113 กฎหมายทรัพย์สิน 

Property Law 

3(2-2-5) 

7 100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

Constitutional Law  

3(2-2-5) 

หน่วยกิตรวม 18 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  2 

 

ภาคการศึกษาต้น 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

2 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation  

2(0-4-2) 

3 100115 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป 

Criminal Law : General Principles 

3(2-2-5) 

4 100210 กฎหมายลักษณะหนี้ 

Obligations Law  

3(2-2-5) 

5 100211 กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมคิวรได้ 

Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment 

Law 

3(2-2-5) 

6 100213 เอกเทศสัญญา  

Specific Contracts 

3(2-2-5) 

7 100216 กฎหมายปกครอง 

Administrative Law 

  

3(2-2-5) 

หน่วยกิตรวม 20 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  2 

 

 

 

 

 

  

ภาคการศึกษาปลาย 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

2 100212 กฎหมายอาญาภาคความผิด 

Criminal Law: Specific Offenses  

3(2-2-5) 

3 100214 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

Intellectual Property Law 

3(2-2-5) 

4 100215 กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและตัวแทน 

Loan, Credit, Security Transaction and Agency Law 

3(2-2-5) 

5 100217 กฎหมายครอบครัว 

Family Law 

3(2-2-5) 

6 100218 กฎหมายห้างหุน้ส่วน และบริษัท 

Partnership and Company Law 

3(2-2-5) 

7 100314 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

Environmental and Natural Resources Conservation Law 

3(2-2-5) 

หน่วยกิตรวม 19 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  3 

 

 

 

 

  

ภาคการศึกษาต้น 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

2 100310 กฎหมายมรดก 

Succession Law  

3(2-2-5) 

3 100311 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

Civil Procedure Law 

3(2-2-5) 

4 100312  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

Criminal Procedure Law   

3(2-2-5) 

5 100313  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

Public International Law  

3(2-2-5) 

6 100xxx  วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

7 100xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

หน่วยกิตรวม 21 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  3 

 

 

  

ภาคการศึกษาปลาย 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 100315 กฎหมายลักษณะพยาน 

Evidence Law 

3(2-2-5) 

2 100316 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

Private International Law 

3(2-2-5) 

3 100317 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย 

Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System 

2(1-3-4) 

4 100318 กฎหมายภาษีอากร 

Taxation Law 

3(2-2-5) 

5 100319 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 

English for Lawyers 

3(2-2-5) 

6 100320 กฎหมายแรงงาน 

Labour Law 

3(2-2-5) 

7 100xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

หน่วยกิตรวม 21 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  4 

 

 

  

ภาคการศึกษาต้น 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation  

3(0-6-3) 

2 100410 นิตปิรัชญา 

Legal Philosophy   

2(1-3-4) 

3 100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 

Public Procedure Law  

2(1-3-4) 

4 100412 หลักวิชาชพีนักกฎหมาย 

Legal Profession 

2(1-3-4)) 

5 100413 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

2(1-3-4) 

6 100xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 3(x-x-x) 

3(2-2-5) 

7 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 3(x-x-x) 

3(2-2-5) 

8 xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 3(x-x-x) 

3(2-2-5) 

หน่วยกิตรวม 20 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร ชั้นปีที่  4 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ลำดับ รายวิชา หน่วยกิต 

1 100420  คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย Legal Professional Internship Clinic 6(0-

18-9) หรอืเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้จำนวน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต  

100421 คลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป 

General Legal Consultation Clinic 3(0-9-5)  

100422 คลินิกเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายแก่ชุมชน 

Community Legal Education Clinic3(0-9-5)  

100423 คลินิกช่วยเหลอืทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม 

Social Justice Clinics3(0-9-5)  

100424 คลินิกกฎหมายเอกชน Private Law Clinic  3(0-9-5)  

100425 คลินิกกฎหมายมหาชน Public Law Clinic  3(0-9-5)  

100426 คลินิกกฎหมายธุรกิจ Business Law Clinic 3(0-9-5)  

100427 คลินิกกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค  

Consumer Protection Clinic 3(0-9-5)  

100428 คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

Environmental and Natural Resources Law Clinic 3(0-9-5)  

หรอืเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้จำนวน 6 หน่วยกิต  

100429 สหกิจศึกษา Co-operative Education 6(0-18-9)   

6 

หน่วยกิตรวม 6 
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ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

รายงานผลการดำเนนิงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา 

เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ป ี2548   เกณฑ์ป ี2558 

ประเภทหลักสูตร (สำหรับเกณฑ์ป ี2558) 

    วิชาการ    ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ 

การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านเกณฑ์ 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน ผ่านเกณฑ์ 

5 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อนที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) - 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา

การค้นคว้าอิสระ 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 

8 อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ - 

9 คุณสมบัติอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ - 

10 การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สำเร็จการศกึษา - 

11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑติศกึษา 

- 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรอืทุกรอบ 5 ปี ผ่านเกณฑ์ 

สรุปผลการดำเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 

  เป็นไปตามเกณฑ์  

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อที่... 

    ข้อสังเกต (ถ้ามี)...... 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 จากรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ของหลักสูตนิติศาสตรบัณฑิต พบว่า 

มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 

 

      .................................................... ผู้ให้ข้อมูล 

              (ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ) 

                 ประธานหลักสูตร 

 
 

      .................................................... ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

              (ผศ.กฤษฎา ใจแก้วทิ) 

           รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ 

 

 

      .................................................... ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

              (ผศ.อุดม งามเมืองสกุล) 

                        คณบดี 
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รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

Criteria 1 : Expected Learning Outcome 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 

accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 

university, and are known to all stakeholders. 

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. 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 

(related to written and oral communication, problem- solving, information technology, teambuilding 

skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 

stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by 

the time they graduate. 

 

 

  



27 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีการใช้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา และของคณะ

นิตศิาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตาราง AUN 1.1 แสดงวิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยพะเยา

และคณะนิติศาสตร์  

Vision/Mission มหาวทิยาลัยพะเยา คณะนิตศิาสตร ์

วสิัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา 

เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” (University for Community 

Innovation with International Standard) 

มหาว ิทยาลัยพะเยา เป ็นมหาว ิทยาลัยที ่มี

ช ื ่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที ่ม ีค ุณภาพและมี

มาตรฐาน ว ิจ ัยและนว ัตกรรม ร ักษาและส ่งเสร ิม

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้าง

เครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความ

เข้มแข็งและความยั ่งยืนของชุมชน และสังคม บริหาร

จัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ 

ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายใน

การบรรลุวสิัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567 

 

พัฒนาและขับเคลื่อนคณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้

เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบชั้นนำ

ของประเทศ ในการจัดการศึกษาดา้น

นิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่ง

ความยุติธรรม ให้การศึกษาแก่นิสิต

ใ น ท ุ ก ม ิ ต ิ ข อ ง ก า ร ศ ึ ก ษ า อั น

ประกอบด้วยปัญญา ความรู้ ทักษะ

การทำงาน และจริยธรรม เพื่อการ

เป็นบัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ และ

เป็นสถาบันการศึกษาที ่เป็นเลิศใน

การวจิัยเพื่อแกไ้ขปัญหาของพื้นท่ีและ

การบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

พันธกิจ (Mission) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 

มาตรา 6 ได้ระบุ ให้มหาวิทยาลัยพะเยา "ให้การศึกษา 

ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวชิาชีพช้ันสูง ทำการสอน 

ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาส

ทางการศึกษาแก่ประชาชน และทำนุบารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และ

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้การผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม 

รวมท้ังศักยภาพในการประกอบอาชพี 

2. ม ุ ่ งผล ิตงานว ิจ ั ย เพ ื ่ อพ ัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการ

วจิัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่าย

1 . 1  The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated in 

accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of the 

university, and are known to all stakeholders. 
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ประเทศชาติ" และด้วยความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีและ

การเปลี ่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดำเนิน พันธกิจในการผลิต

กำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จัดการเรียนรู้ที่เน้น

การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการมีผลงานวิจัย

และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและนำไปใช้ประโยชน์ได้

จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ จึงดำเนินพันธกิจ 5 ด้าน สอดคล้องตาม

มาตรฐาน การอุดมศกึษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

1. ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มี

ความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

รู้ทันโลกทันเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ 

มีทักษะที่สนองตอบต่อความต้องการ ของตลาดแรงงาน

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รู้รอบ รู้กว้าง เข้าใจ และเห็นคุณค่า

ของตนเอง ผ ู ้อ ื ่น ส ังคม ศิลปะและวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง เรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง ดำเนินชีว ิตอย่างมี

คุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็น

พลเมอืง ท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก ปรับตัวได้

ในสังคมที่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา มีเป้าหมายชีวิต มี

ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม รวมถึงทักษะ 

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยหลักสูตรที่

ทันสมัย ยดืหยุ่น ตรงตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

และอุตสาหกรรมใหม่ อาจารย์มีคุณภาพการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (Professional Standard 

Framework, PSF) มีแนวความคิดและทักษะที ่ทันสมัย 

เปล ี ่ ยนแปลงกระบวนการจัดการศ ึกษาใหม ่  ด ้วย

เทคโนโลยี ที่ทันสมัย และวิธีเรียนรู้ที่เน้นทักษะและการ

ปฏิบัติร่วมกับผู้ใช้บัณฑิต มีการบริหารจัดการที ่สร้าง 

ความเชื่อมั่นกับผู้เรียนและความเชื่อถือให้กับชุมชนและ

สังคม ระบบการศึกษารองรับและตอบโจทย์พื้นที่ในการ

ก า ร ว ิ จ ั ย  ก ั บ ช ุ ม ช น แ ล ะ

สถาบันการศึกษาอื ่น ๆ ทั ้งในและ

ต่างประเทศ 

3. บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดย

เน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อ

ความเข้มแข็งของชุมชน 

4.  ทำน ุบำร ุ งภ ูม ิป ัญญา ศ ิลปะ 

ว ัฒนธรรมและส ิ ่ งแวดล ้อมของ

ท้องถิ่นสู่สากล 

5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิ

บาล 
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ยกระดับการศึกษา ประเมิน และตรวจสอบได้ในทุกระดับ 

พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล และนานาชาติ 

2.  ว ิจ ั ยและนว ัตกรรม ส ู ่ ประโยชน ์ เช ิ งพาณ ิ ชย์  

นอกเหนือจากบทบาทการสร้างคนให้มีทักษะชีวิตและ

วิชาชีพ ตอบสนอง ความต้องการตลาดแรงงานแล้ว การ

เป็นสถาบันการศึกษาขั ้นสูงที ่พร้อมด้วยบุคลากรที ่มี

ศ ั ก ย ภ า พ  ( Talent and Skilled Human Resources) 

มหาวิทยาลัยต้องตระหนักว่า งานวิจัยเป็นรากฐาน การ

ขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศ การวิจัยเพื ่อสร้างองค์

ความรู้ใหม่นาไปสู่การถ่ายทอดและพัฒนาสร้างสรรค์ 

สร้างนวัตกรรมให้ก้าวหน้าและสามารถนาไปใช้ประโยชน์

ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่

การเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคม ลดปัญหาความยากจน 

ชุมชน เกิดความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศในเวทีโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้อง

ส่งเสริมบุคลากรให้ม ีศ ักยภาพในด้านการว ิจ ัยและ

นวัตกรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการติดตามและ

การประเมินผลเป็นระบบ สร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก วิจัยและ

นวัตกรรม ที่ครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ และ

มนุษยศาสตร์ เนน้การวิจัยมุ่งเป้าท่ีตอบโจทย์ชุมชน สังคม 

และความต้องการของประเทศ (Demand side) ส่งเสริม

การเผยแพร่และการถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

การนำไปใช้ประโยชน์กับสังคม ด้วยการร่วมมือกับผู้ใช้

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและภาค

การเกษตร เพื ่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนายกระดับรายได้และเทคโนโลยีของประเทศให้

เป็นไปตามนโยบายการเข้าสู่ Thailand 4.0 

3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

มหาวทิยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มคีุณค่าและ
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แหล่งรวมองค์ความรู้ ในทุกสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์

ส ุ ขภาพ ด ้ านว ิทยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี  และด ้ า น

สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และด้วยปณิธานมุ่งมั่น 

"ป ัญญาเพ ื ่อความเข ้มแข ็ งของช ุมชน (Wisdom for 

Community Empowerment)" มหาวิทยาลัยต้องคำนึงถึง

พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่เป็นพันธ

กิจหลักสำคัญอีกพันธกิจหนึ ่งด้วย มหาวิทยาลัยต้อง

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

และเป็นที่พึ่งให้ชุมชนและสังคม ยกระดับการศึกษา สร้าง

รายได้ ส่งเสริมสุขภาวะที ่ดี และบรรเทาปัญหาความ

เดอืดร้อนของชุมชนและสังคมท่ีเกิดขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตท่ี

ดีขึ ้น สังคมมีความเข้มแข็ง มั ่นคง หลุดพ้นจากความ

แตกต่างและเหลื่อมล้า เกิดสังคมความสุข 

4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็น

ไทย การดำรงไวซ้ึ่งศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งท่ี

คนไทยทุกคนต้องตระหนักและให ้ความสำคัญเพื่อ

เสริมสร้างความเป็นชาติและการเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 

การทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื ้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และ

พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม เป็นภารกิจเพื่ออนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีศิลปวัฒนธรรมล้านนาท่ีสวยงามและมีความ

เป็นเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยต้องสร้างความร่วมมือกับ

ช ุมชน (University engagement) เพ ื ่ อการทำน ุ บำ รุ ง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกปลูกฝัง

ค่านิยม และภาคภูมใิจในวถิีชีวิตท่ีดงีาม ของประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ ่นที ่พึงประสงค์ให้กับนิสิตและ

บุคลากร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ ่งแวดล้อมทั ้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การ

เช ื ่อมโยงกลมกล ืน ก ับธรรมชาต ิและเป ็นม ิตรกับ

สิ ่งแวดล้อม การพัฒนาประยุกต์ การใช้ประโยชน์เชิง

สร้างสรรค์ ด้วยการบริหารจัดการ และการใชเ้ทคโนโลยท่ีี

ทันสมัยและเป็นระบบ 
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5 .  บร ิหารงานท ันสม ั ยด ้ วยธรรมาภ ิบาล  ( Good 

governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน มีระเบียบ 

ข ้อบ ั งค ับ  และประกาศกำหนดในก ารบร ิหารคน 

บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

เพื่อเป้าหมายองค์กรที่ดีมีคุณภาพและประโยชน์สุข ของ

บุคลากรมีระบบและกลไกควบคุมการบริหารงานด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกระดับ ยกระดับศักยภาพของ

บุคลากร ทั้งผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร

สายสนับสนุนให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงกับบริบทของ

สังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี ่ยนแปลงไป บุคลากรมี 

Mindset ของการทำงานและการบริหารร่วมกัน และมี

ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และผู้ตามในโลกใหม่ 

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้และแสดง

ความคิดเห็นในการดำเนนิงาน เพื่อกระบวนการมีส่วนร่วม 

สร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบาย และเป้าหมายการ

ดำเนินงานในพันธกิจต่าง ๆ กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา

ร่วมกัน ผู้บริหารทุกระดับต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) มีความ

ม ุ ่ งม ั ่น  และต ้องเห ็นภาพและท ิศทางในระยะยาว 

(Visionary) ด้วยหลักการทางานร่วมกัน "สานความคิด 

สร้างจิตใจ" รวมพลังของบุคลากร ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์

เก่า ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดี ร่วมพัฒนาองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพสร้างระบบการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลที่

น่าเชื่อถือและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected learning Outcomes, ELO) 

 

ด้าน รายละเอียด 

1. คุณธรรม จรยิธรรม มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้ 

เข้าใจและยึดมั ่นในความยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนัก

กฎหมาย 

2. ความรู ้ มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญใน

เนื้อหาที่ตนศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมาย

เฉพาะทาเพื่อนำไปศกึษาค้นคว้าในระดับสูงขึน้ไป  

หรอื ศกึษาวิจัยหรอืค้นคว้าเพื่อใช้ ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

3. ทักษะทางปัญญา มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

และคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และ

รับฟัง ความเห็นจากบุคคลอื่นอย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

4. ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีสามารถทำงานร่วมกับ ผูอ้ื่น  

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถวางตัว รับฟัง ความเห็น

ของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดงความคิดเห็นพร้อม ทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มี 

ภาวะความเป็นผู ้นำและผู ้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที ่ม ีความ 

หลากหลายเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒภิาวะทางอารมณ์ การควบคุม 

อารมณ์และความอดทนทำงานเป็นทีมได้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ 

เกี่ยวข้องกับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา 

การค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล มีทักษะการใช้การสื่อสารกับ

กลุ่มคน หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอ ตลอดจนการ

ซักถาม ที่ทำให้ บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 

6. สุนทรียศิลป์ มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพ 

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีสุขนิสัยที ่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ บุคลิกภาพได้อย่าง

เหมาะสม 
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ด้าน รายละเอียด 

8. ทักษะการปฏิบัติการทาง

   

มีทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพกฎหมายที่สำคัญ 

วิชาชีพ 

 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตได้มีกระบวนการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียและกำหนด PLOs ของหลักสูตร 

โดยมีขั้นตอนและกระบวนการกำหนดผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพล (Power) และมีผลกระทบ (Impact) ต่อ

หลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนด ELOs ในระดับหลักสูตร หรอื PLOs ดังต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกระบวนการได้มาของผลการเรียนรู ้(Expected Learning Outcomes, ELOs) 

  

ในการกำหนด OBEs คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้มีการประเมินความต้องการของผู้เรียนใน

การออกไปประกอบอาชีพหลังจากเรียนจบการศึกษาแล้ว รวมทั้งประเมินความต้องการศึกษา เพื่อนำไป

ประกอบอาชีพหรือเป็นความรู้ในการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตหรือปริญญาโท โดยหลักสูตรปรับใช้

กระบวนการ Backward design ในการกำหนด OBEs ของหลักสูตร โดยทำแบบสอบถามการส่วนร่วมของผู้

SH

• ก าหนดผู้มสี่วนได้เสีย (Stakeholders)

• ส่งแบบส ารวจไปยังกลุ่มผู้มสี่วนได้เสียต่าง ๆ 

Need

• น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับมาท าการวเิคราะหเ์พื่อใหไ้ด้ Needs

• ได้ทราบถึง Needs หรอืความคาดหวังและทักษะของบัณฑิต

ELOs

• อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตรรว่มกันจัดท าร่าง EOLs

• ส ารวจความคดิเห็นเกี่ยวกับ ELOs ตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม SH

• ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ ELOs ตามข้อเสนอแนะ และแจ้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้รับทราบ และรับรอง

• ประชาสัมพันธ์ ELOs กับผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
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มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา และ

คณะนิตศิาสตร ์ในการให้ได้มาซึ่ง OBEs ของหลักสูตร ดังนี้ 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้รายวิชาในหลักสูตรระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในรายวิชาให้

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ซึ่งหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ปรับปรุงหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

นิติศาสตร์ และจัดทำแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(curriculum mapping) ตามผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ สุนทรียภาพ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะการ

ปฏิบัติการวิชาชีพ (ตาราง AUN 1.2 (1)) และรายวิชาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ดังแสดงในตาราง AUN 1.2 (2)  

  

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. 
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ตารางท่ี AUN 1.2 แสดงผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังแต่ละด้าน 

 

 

 

 

PLOs/ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู้ 

 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง

บุคคลและ 

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

สุนทรียภาพ 

ทักษะการ 

ส่งเสรมิ 

สุขภาพ 

และการ 

พัฒนา 

บุคลิกภาพ 

 

ทักษะ 

การ

ปฏิบัต ิ

การ

วิชาชีพ 

 

ม ีความกต ัญญู  และนำค ุณธรรม 

จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต รู ้ 

เข ้าใจและย ึดม ั ่นในความย ุต ิธรรม 

ค ุณธรรม  และจร ิ ย ธ รรมของนั ก

กฎหมาย 

 

 

 

       

ม ีความร ู ้และความเข ้าใจเก ี ่ ยวกับ

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที ่สำคัญใน

เนื ้อหาที ่ตนศึกษา และบทบัญญัติใน

กฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทา

เพื่อนำไปศกึษาค้นคว้าในระดับสูงขึน้ไป  
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PLOs/ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู้ 

 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง

บุคคลและ 

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

สุนทรียภาพ 

ทักษะการ 

ส่งเสรมิ 

สุขภาพ 

และการ 

พัฒนา 

บุคลิกภาพ 

 

ทักษะ 

การ

ปฏิบัต ิ

การ

วิชาชีพ 

 

หรือ ศึกษาวิจ ัยหรือค้นคว้าเพื ่อใช ้  

ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 

มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด

แบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย ่ าง เป ็นระบบ สามารถว ิพากษ์  

วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟัง 

ความเห็นจากบุคคลอื่นอย่างรอบด้าน

และเป็นกัลยาณมิตร 

        

มีมนุษย์สัมพันธ์ที ่ดี สามารถทำงาน

ร่วมกับ ผู้อื่น ระหว่างบุคคลและความ

ร ับผ ิดชอบ  สามารถวางต ัว  ร ับฟัง 

ความเห็นของผู ้อื ่นอย่างใส่ใจและให้

เกียรติแก่กัน แสดงความคิดเห็นพร้อม 
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PLOs/ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู้ 

 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง

บุคคลและ 

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

สุนทรียภาพ 

ทักษะการ 

ส่งเสรมิ 

สุขภาพ 

และการ 

พัฒนา 

บุคลิกภาพ 

 

ทักษะ 

การ

ปฏิบัต ิ

การ

วิชาชีพ 

 

ทั ้งแสดงจ ุดย ืนอย ่างเหมาะสมตาม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มี 

ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถ

ปรับตัวในสังคมที่มีความ หลากหลาย

เข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ การควบคุม อารมณ์และความ

อดทนทำงานเป็นทีมได้ 

มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มี

อยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวข้อง

กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี

สื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า 

การสื่อสารระหว่างบุคคล มีทักษะการ

ใช้การสื่อสารกับกลุ่มคน หลากหลายได้
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PLOs/ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู้ 

 

 

ทักษะ

ทาง

ปัญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ์ 

ระหว่าง

บุคคลและ 

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะ

วิเคราะห์

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

 

 

สุนทรียภาพ 

ทักษะการ 

ส่งเสรมิ 

สุขภาพ 

และการ 

พัฒนา 

บุคลิกภาพ 

 

ทักษะ 

การ

ปฏิบัต ิ

การ

วิชาชีพ 

 

อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอ ตลอดจน

การซักถาม ที่ทำให้ บุคคลอื่นเข้าใจได้

ง่ายและชัดเจน 

มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ ้งใน

คุณค่าของศาสตร์ที ่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

      

 

  

มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษา

สุขภาพ บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

        

ม ีท ักษะในการปฏ ิบ ัต ิทางว ิชาช ีพ

กฎหมายที่สำคัญวิชาชีพ 
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ตาราง AUN 1.2 แสดงแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs และรายวิชาในหลักสูตร 

 

รายวิชา/ELOs ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

การใชภ้าษาไทย         

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม         

สังคมพหุวัฒนธรรม         

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง         

พลเมอืงใจอาสา         

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า         

การสื่อสารในสังคมดิจทิัล         

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         

ศลิปะในการดำเนินชีวติ         

บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

        

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป         

กฎหมายมหาชนเบือ้งตน้         

กฎหมายนิติกรรมและสัญญา         

กฎหมายทรัพย์สิน         

กฎหมายรัฐธรรมนูญ         

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป         

กฎหมายลักษณะหนี้         

กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 

และลาภมคิวรได้ 

        

กฎหมายอาญาภาคความผิด         

เอกเทศสัญญา         

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา         
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รายวิชา/ELOs ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกัน         

กฎหมายปกครอง         

กฎหมายครอบครัว         

กฎหมายห้างหุน้ส่วน และบริษัท         

กฎหมายมรดก         

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง         

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

เมือง 

        

กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

        

กฎหมายลักษณะพยาน         

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี

บุคคล 

        

พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ

ศาลไทย 

        

กฎหมายภาษีอากร         

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย         

กฎหมายแรงงาน         

วิชาเอกเลือก         

วิชาเอกเลือก         

วิชาเอกเลือก         

นิตปิรัชญา         

กฎหมายวิธีพิจารณาความทาง

กฎหมายมหาชน 

        

หลักวิชาชพีนักกฎหมาย         

ระเบียบวิธีวิจัย         

วิชาเอกเลือก         
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รายวิชา/ELOs ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย         

คลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไป         

คลินิกเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายแก่

ชุมชน 

        

คลินิกช่วยเหลอืทางกฎหมายเพื่อ

ความยุติธรรมในสังคม 

        

คลินิกกฎหมายเอกชน         

คลินิกกฎหมายมหาชน         

คลินิกกฎหมายธุรกิจ         

คลินิกกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค         

คลินิกกฎหมายสิ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

        

สหกิจศึกษา         

กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

วิชาเลือกเสรี         

วิชาเลือกเสรี         
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  หลักสูตรได้กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้ครอบคลุมทั้งผลการ

เรียนรู้ทั่วไป (Generic outcome) และผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา (Specific outcome) ดังแสดงในตาราง 

 ตาราง AUN 1.3 แสดงผลการเรียนรู้ท่ัวไปและผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (PLO) Generic 

outcome 

Specific 

outcome 

มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต รู้ เข้าใจ

และยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และจรยิธรรมของนักกฎหมาย 

  

มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่

ตนศกึษา และบทบัญญัติในกฎหมายพืน้ฐานและกฎหมายเฉพาะทาเพื่อนำไป

ศกึษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรอื ศึกษาวิจัยหรอืค้นคว้าเพื่อใช้ ประโยชน์ใน

การประกอบวิชาชีพ 

  

มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ และคิด

อย่างเป็นระบบ สามารถวิพากษ์ ว ิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟัง 

ความเห็นจากบุคคลอื่นอย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร 

  

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ีสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ สามารถวางตัว รับฟัง ความเห็นของผูอ้ื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติ

แก่กัน แสดงความคิดเห็นพร้อม ทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท

หนา้ที่และความรับผดิชอบ มี ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัว

ในสังคมที่มคีวาม หลากหลายเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม มีวุฒภิาวะทางอารมณ์ 

การควบคุม อารมณ์และความอดทนทำงานเป็นทีมได้ 

  

มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวข้อง

กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า 

การสื่อสารระหว่างบุคคล มีทักษะการใชก้ารสื่อสารกับกลุ่มคน หลากหลายได้

  

1.3. The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic outcomes 

(related to written and oral communication, problem solving, information technology, teambuilding 

skills, etc.) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the study discipline). 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (PLO) Generic 

outcome 

Specific 

outcome 

อย่างมีประสทิธิภาพ นำเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ทำให้ บุคคลอื่นเข้าใจได้

ง่ายและชัดเจน 

มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที ่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

  

มีสุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ บุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม   

มีทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพกฎหมายที่สำคัญวิชาชีพ   
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 หลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นจัดการศึกษาที่มุ ่งผลลัพธ์ตามหลักการ  Outcome 

Based Education (OBE) โดยเริ่มต้นจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มต่าง ๆ ที่เป็นผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสำรวจความคิดเห็น

ผ่านทางออนไลน์ทาง Line และ Facebook Application ไปยังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการและผู้ใช้

บัณฑิต มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกกรอกแบบสำรวจ มีการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย หรือ

ผ่านช่องทาง อีเมล เป็นต้น ทังนี ้ได้สรุปข้อคิดเห็นที่ได้จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

การจัดทำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  และหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยาได้ดำเนินการโดยผ่านการ

ระดมความคิดเห็นและการได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำมา วิเคราะห์ในขั้นตอนของการ

พัฒนาหลักสูตร ได้แก่ คณาจารย์ในคณะ ผูบ้ริหาร ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผูท้ี่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว นิสิต

ที่กำลังศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งได้ดำเนินการให้สอดคล้องการ ดำเนินงานหลักสูตรอันเป็นไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: 

TQF) และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และสภา

ทนายความแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้สะท้อนถึงความตอ้งการของผู้มสี่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

 1. ประยุกต์ใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาระดับปัจเจกชน และสังคมได้ จากการสำรวจ

ความตอ้งการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มนสิิต ผูใ้ช้บัณฑิต และผูป้กครอง พบว่า ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้

ในการสอบแข่งขัน  นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และการเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้น (บัณฑิตโครงการ

พิเศษ)   

 2. แสดงออกว่าเป็นผู้ที่มทีักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ จากการสำรวจความต้องการของผู้

มีส่วนได้ เสียในกลุ่มผู้สอน (รายการหลักฐาน AUN-QA-1.4-1 ) และ(รายการหลักฐาน AUN-QA-1.4-3)

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 

stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 
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นิสิต ผู้ใช้บัณฑิต  (รายการหลักฐานAUN-QA-1.4-2 )และผู้ปกครอง  พบว่า มีความต้องการอยากให้

บัณฑติที่จบการศกึษามีทักษะในการทำงานและเป็นผู้ที่สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ   

3. ประพฤติตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานทางวิชาชีพด้านกฎหมาย จากการ

สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ปกครอง พบว่า ต้องการอยากเห็น

บัณฑิต ที่จบการศึกษาในหลักสูตรเป็นผู้ที่ที่มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และ

ใช้กฎหมาย อย่างเป็นธรรมเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่นในสังคม    

 4. ค้นคว้าหาความรู้ให้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง

ตามกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จากการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่ม ผู้สอน ผู้ใช้

บัณฑิต และผู้ปกครอง พบว่า อยากเห็นบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรค้นคว้าหาความรู้ให้เท่ากันการ

เปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ สังคม และ เทคโนโลยี  และต้องการให้บัณฑิตพัฒนาตนเองตามกระบวนการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ  ดังนั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้จงึได้สะท้อนถึงความต้องการ

ของผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มนอกจากนี ้ ผลการประเมินบัณฑิตจากผู ้ใช้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งถือเป็นข้อมูลป้อนกลับที่สามารถประเมินได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานมีความ

พึงพอใจต่อตัวบัณฑติ  

ตาราง AUN 1.4 แสดงการรวบรวมข้อมูลจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและข้อสรุปที่นำมากำหนดผลลัพธ์

การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร  

ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการเก็บข้อมูล ลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ PLO 

ผูใ้ช้บัณฑิต -แบบสอบถาม 

-การสัมภาษณ์ 

ต้องการอยากเห็นบัณฑติ ที่จบการศกึษา

ในหลักสูตรเป็นผู ้ท ี ่ท ี ่ม ีทัศนคติที ่ดี มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต 

และใช้กฎหมาย อย่างเป ็นธรรมเพ ื่อ

ช่วยเหลือผู ้อื ่นในสังคม  บัณฑิตที ่จบ

การศึกษาในหลักสูตรค้นคว้าหาความรู้

ให้เท่ากันการเปลี ่ยนแปลงด้านอาชีพ 

สังคม และ เทคโนโลยี   

PLO1 

PLO2 

PLO5 
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ผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการเก็บข้อมูล ลักษณะบัณฑิตที่ต้องการ PLO 

ศษิย์เก่า -แบบสอบถาม ต ้องการนำความร ู ้ท ี ่ ได ้ไปใช ้ ในการ

สอบแข่งขัน  นำความรู้ที่ได้ไปประกอบ

อาชีพ และการเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึน้ 

 

PLO3 

PLO5 

อาจารย์ -แบบสอบถาม 

-การสัมภาษณ์ 

มีความต้องการอยากให้บัณฑิตที ่จบ

การศกึษามีทักษะในการทำงานและเป็นผู้

ที่สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ   

PLO3 

PLO4 

PLO5 
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 หลักสูตรได้กำหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่จะเกิดกับผู้เรียนในระดับรายวิชาโดย

เมื่อสิ ้นสุดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกำหนดให้มี การวิพากษ์เกรดและให้

ผูร้ับผิดชอบรายวิชานำเสนอการบรรลุผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 แต่ทั้งนี้ 

หลักสูตรยังพบว่า ยังมีผู้สอนหลายวิชายังไม่เข้าใจในการวัดผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

รายวิชา ซึ่งหลักสูตรได้พยายามพัฒนาให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้จัดการเรียนการสอนและการวัดผล

ประเมินผลให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและของรายวิชาในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา เช่น 

การจัดโครงการ เช่น โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล  

ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร (PLOs) หลักสูตรกำหนดให้มีการสอบประมวล

ความรูข้องนสิิตช้ันปีที่ 4 ก่อนที่นสิิตจะออกไปฝกึงาน  ซึ่งเป็นการสอบวัดความรู้ตามรายวิชาที่นิสิตได้ผ่าน

การศึกษามาในชั้นปีที่ 1-4  ซึ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันพบว่าการประเมิน

ดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหมดของหลักสูตร กล่าวคือ ยังขาดการประเมิน

ทักษะด้านอื่น นอกจากทักษะทางด้านความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงได้วางแผนประเมินการสอบทักษะอื่น ๆ 

ของนิสิต เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักสูตร นอกจากนั้นอาจจะมีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังรายชัน้ปีโดยออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่กำหนดและสอดคล้องกับ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เช่น โครงการประเมินคุณลักษณะนิสิตคณะนิติศาสตร์และ

ปัจฉิมนเิทศ 

 

  

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students by 

the time they graduate. 



49 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 1 – Checklist ระดับ 

2564 

1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are appropriately formulated 

in accordance with an established learning taxonomy, are aligned to the vision and mission of 

the university, and are known to all stakeholders. 

4 

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. 

4 

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes consist of both generic 

outcomes (related to written and oral communication, problem- solving, information technology, 

teambuilding skills, etc) and subject specific outcomes (related to knowledge and skills of the 

study discipline). 

4 

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, especially the external 

stakeholders, are gathered, and that these are reflected in the expected learning outcomes. 

4 

1.5  The programme to show that the expected learning outcomes are achieved by the students 

by the time they graduate. 

4 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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Criteria 2 : Programme Structure and Content 

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up to-

date, and made available and communicated to all stakeholders. 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 

learning outcomes. 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially 

external stakeholders. 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown to 

be clear. 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 

(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 

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

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

procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry 
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 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ได้กำหนดรายละเอียดของหลักสูตร

โดยการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและนำมาจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรไว้อย่าง

ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน ดังแสดงในตาราง AUN 2.1 ในส่วนของการสื ่อสารและประชาสัมพันธ์

รายละเอียดของหลักสูตรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ มีการประชาสัมพันธ์ทั้งใน

รูปแบบ ของข้อมูลฉพาะของหลักสูตร (Programme specification) ที่ครอบคลุมตามเกณฑ์ AUN-QA และ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของเล่มหลักสูตร เว็ปไซต์คณะคณะนิติศาสตร์ แผ่นพับ และคู่มือนิสิตระดับ

ปริญญาตรี คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง

เพื่อให้ขอ้มูลเป็นปัจจุบันข้อมูลตรงกันในทุกสื่อที่มกีารเผยแพร่ 

 ตาราง AUN 2.1 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ปรับปรุง พ.ศ.2563 

ชื่อปรญิญา นติศิาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws Program) 

รูปแบบ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

จำนวนหนว่ยกิต 

ตลอดหลักสูตร 

139 หน่วยกิต 

ปรัชญาของหลักสูตร นิติศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายเพื่ออำนวยประโยชน์แก่

ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน 

วัตถุประสงค์และผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายมีทักษะการปฏบัิติมีคุณธรรมจริยธรรม 

และสามารถบูรณาการอย่างเป็นระบบท้ังการศกึษาค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้ตลอดชวีติ 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพในการเรียนรู้รอบด้านท้ังวิชาการ วชิาชีพ พร้อมทำงาน นำความรู้

ไปใช้ประโยชน์ให้บริการมีส่วนร่วมกับชุมชนสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ ประยุกต์ใช้

ความรู้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึ่งของประชาชน เกิดประโยชน์ความเข้มแข็งพัฒนา

อย่างยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาติ  

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย 

รับผิดชอบต่อประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์

ศลิปวัฒนธรรมภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, up-to-

date, and made available and communicated to all stakeholders. 
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โครงสร้างของ

หลักสูตร 

 
การรับเขา้ รับนสิิตไทยหรือต่างชาติท่ีใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

สถานภาพของ

หลักสูตร 

1.  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปกีารศึกษา 2563 

2. คณะกรรมการประจำคณะนติศิาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครัง้ท่ี 11/2562 วันท่ี 25 

เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

3. คณะกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 

15 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563  

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการ

ประชุม คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 18 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั ้งที ่ 1/2563 วันที ่ 23 เดือน 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

แผนในการรับนสิิต

ต่อปีการศกึษา 

รับนสิิตจำนวน 400 คน 

การจัดการศึกษา ทวภิาค 15 สัปดาห์/ภาคการศึกษา 

อาชีพที่สามารถ

ปฏิบัติไดห้ลังจากจบ

การศึกษา 

1. นติกิร ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล 

2. นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน 

3. ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

4. ทนายความ 

5. ตำรวจ พนกังานสอบสวน เจา้หน้าท่ีสอบสวนคดี 

6. อนุญาโตตุลาการ 

7. ตุลาการศาลปกครอง 
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8. อาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

 

 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย 

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มุ่งสรา้งบัณฑิตที่เน้นการฝึกปฏิบัติมาก

ขึ้น ทั้งในส่วนของรายวิชาที่มีชั่วโมงปฏิบัติและการจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรให้มีการฝึกประสบการณ์

ทางกฎหมายหรือฝึกประสบการณ์ในรายวิชาคลินิกกฎหมาย เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายกั บ

การทำงานได้จรงิ สามารถตอบโจทย์ในการที่จะเข้าสู่ภาวะการมีงานทำ  

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทำการทบทวนและอัพเดทหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

โดยรายละเอียดของหลักสูตรมีความสมบูรณ์ตามข้อกำหนดของ AUN-QA และรายละเอียด รายวิชาของ

หลักสูตรปรับปรุง ฯ มีผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELOs) ที่ครอบคลุมและทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยrพะเยา และคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรมีการอัพเดทการสำรวจข้อมูลความ

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กลุ่มองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยภายนอก กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทั่วไป/

กลุ่มผู้ประกอบการ คณาจารย์และกลุ่มศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งแบบสำรวจ

ความคิดเห็นผ่านทาง Line Application Facebook มีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ มีการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย 

ทางอเีมลล์ หรอืผ่านช่องทางจดหมาย เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้ขอ้มูลจากแต่ละส่วนจะมีการประชุมหารือกัน และ

หากมีประเด็นสำคัญที่ตอ้งปรับปรุงจะให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการต่อไป 

 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อกำหนดของรายวิชา

ที่อยู่ในหลักสูตรได้ 

สำหรับช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

พร้อมทั้งรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอนของรายวิชาตามหลักสูตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 

มหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลทั่วไป มีช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  เว็บไซด์

คณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป: http://www.law.up.ac.th/Course.aspx  สำหรับนิสิตที่

กำลังศึกษาสามารถเข้าถึงรายละเอียดได้จากเล่มคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตร มคอ.2) 

https://does.up.ac.th/studentbook/bookshelf.html?manual=bachelor_degree  

http://www.law.up.ac.th/Course.aspx
https://does.up.ac.th/studentbook/bookshelf.html?manual=bachelor_degree
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ทั้งนี้ กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศ

นิสิตใหม่ ถึงแหล่งสืบค้นรายละเอียดรายวิชา แผนการสอน และคู่มือการศึกษา โดยจะดำเนินการในช่วง

ก่อนเปิดภาคเรียนของแต่ละปีการศกึษา 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2560 และปรับปรุง 2563 ได้ออกออกแบบหลักสูตร โดย

พิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา และของคณะนิติศาสตร์ รวมประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์  พ.ศ. 2561 (มคอ.1 พ.ศ. 2561) รวมถึง

สมรรถนะหลักที่จำเป็นของผู้นักกฎหมาย และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ใช้

บัณฑติ ศษิย์เก่า นิสติ อาจารย์ และมีการจัดทำแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) โดยวัตถุประสงค์และและผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาต้อง

สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร หลังจากดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล้ว จะมีการทวน

สอบว่านิสิตบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา พร้อมทั้งนำผลการทวนสอบไปปรับปรุงในปีต่อไป ดังนั้น

รายวิชาในหลักสูตรจึงประกอบไปด้วยความรู้และทักษะทั่วไปและความรู้ทักษะเฉพาะวิชาชีพ มีจำนวน

หน่วยกิตตลอดหลักสูตรทั้งหมด 139 รายวิชามี 3 หมวด คือ1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะจำนวน 103 หน่วยกิต และ 3)หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต โดยออกแบบ

รายวิชาให้มคีวามสอดคล้องกับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ดังตาราง AUN 2.2 

ตาราง AUN 2.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา 

ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังตามชั้นปี 

รายวชิา/ELOs ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

ชั้นปีที่ 1 

ส ื ่อสารด ้วยการอ ่าน 

และการเข ียนเอกสาร

ทางกฎหมายได ้อย ่าง

ชัดเจน จับประเด็นได้ 

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและ

ข้อกฎหมายได้ ทำงาน

ร ่ วมก ับผ ู ้ อ ื ่ นและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การค้นคว้าเพื่อส่งเสริม

การเรียนได้ 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

การใชภ้าษาไทย         

ภาษาอังกฤษ

เตรยีมพรอ้ม 

        

สังคมพหุวัฒนธรรม         

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง         

พลเมืองใจอาสา         

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป         

กฎหมายมหาชน

เบือ้งต้น 
        

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the expected 

learning outcomes. 
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ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังตามชั้นปี 

รายวชิา/ELOs ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

กฎหมายนิติกรรมและ

สัญญา 
        

กฎหมายทรัพย์สิน         

กฎหมายรัฐธรรมนูญ         

กฎหมายอาญาภาค

ทั่วไป 
        

ชั้นปีที่ 2 

นำเสนอหน้าชั้นเรียน ซึ่ง

องค์ความรู้ตามที่ได้รับ

มอบหมายได้ ได้อย่าง

ชัดเจนและถูกต้อง ปรับ

ใช้ความรู ้ท ี ่ได้เรียนมา

กับสถานการณ์จริง หรือ

สถานการณ์สมมติได ้ 

แก ้ป ัญหาได ้อย ่ างมี

วิจารณญาณ ค้นคว้าตัว

บท คำพิพากษา และ

เอกสารทางกฎหมายที่

เกี ่ยวข้องได้ โต้แย้งใน

สถานการณ์จร ิงหร ือ

สมมติได้อย่างเป็นเหตุ

เป็นผล 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า         

การสื่อสารในสังคม

ดิจิทัล 

        

การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

        

ศิลปะในการดำเนินชีวติ         

บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม 

        

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

กฎหมายลักษณะหนี ้         

กฎหมายละเมิด จัดการ

งานนอกสัง่ และลาภมิ

ควรได้ 

        

กฎหมายอาญาภาค

ความผิด 
        

เอกเทศสัญญา         

กฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา 
        

กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ 

หลักประกัน 
        

กฎหมายปกครอง         

กฎหมายครอบครัว         

กฎหมายห้างหุ้นส่วน 

และบริษัท 
        

ชั้นปีที่ 3 

ผล ิ ตส ื ่ อ เ ทค โน โล ยี

สารสน เทศเพ ื ่ อการ

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

กฎหมายมรดก         
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ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังตามชั้นปี 

รายวชิา/ELOs ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

สื่อสารได้ คำนวนตัวเลข

ในชีวิตประจำวันได้ โน้ม

น้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามใน

ประเด็นข้อเท็จจริงและ

ข ้อกฎหมายท ี ่ตน เอง

นำเสนอได้ ตั้งคำถามใน

ประเด็นข้อเท็จจริงและ

ข้อกฎหมายได้ อ่านจับ

ใจความสาระสำคัญของ

เอกสารทางกฎหมาย

ภาษาอังกฤษได้ 

กฎหมายวิธีพจิารณา

ความแพง่ 
        

กฎหมายวิธีพจิารณา

ความอาญา 
        

กฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดเีมือง 
        

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

และการอนุรักษ์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 

        

กฎหมายลักษณะพยาน         

กฎหมายระหว่าง

ประเทศแผนกคดบีุคคล 
        

พระธรรมนูญศาล

ยุติธรรมและระบบศาล

ไทย 

        

กฎหมายภาษีอากร         

ภาษาอังกฤษสำหรับนัก

กฎหมาย 
        

กฎหมายแรงงาน         

วิชาเอกเลือก         

วิชาเอกเลือก         

วิชาเอกเลือก         

ชั้นปีที่ 4 

ค้นคว้าเอกสารวชิาการ

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ได ้เขียนบทความทาง

กฎหมายและรายงาน

การวิจัยทางกฎหมายได้

อย่างถูกต้องตามแบบ

แผน สื่อสารภาษา

กฎหมายให้ประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าใจได้ 

สื่อสารประเด็น

ข้อเท็จจริงและข้อ

กฎหมายกับลูกความได ้

กลุ่มวิชาเฉพาะ 

นิติปรัชญา         

กฎหมายวิธีพจิารณา

ความทางกฎหมาย

มหาชน 

        

หลักวิชาชีพนกักฎหมาย         

ระเบียบวิธีวิจัย         

วิชาเอกเลือก         

คลินิกฝึกงานวิชาชีพนกั

กฎหมาย 

        

คลินิกใหค้ำปรกึษาทาง

กฎหมายทั่วไป 
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ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวังตามชั้นปี 

รายวชิา/ELOs ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 ELO 7 ELO 8 

จัดการเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับคดคีวามได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

เสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปญัหาทาง

กฎหมายไดอ้ย่างถูกต้อง 

คลินิกเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายแก่ชุมชน 

        

คลินิกช่วยเหลือทาง

กฎหมายเพื่อความ

ยุติธรรมในสังคม 

        

คลินิกกฎหมายเอกชน         
คลินิกกฎหมายมหาชน         
คลินิกกฎหมายธุรกิจ         
คลินิกกฎหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภค 

        

คลินิกกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

        

สหกิจศกึษา         
กลุ่มวิชาเลือกเสร ี

วิชาเลือกเสร ี         

วิชาเลือกเสร ี         
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การออกแบบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีการนำข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะให้เพิ่ม

ทักษะการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจแก้ปัญหา หลักสูตรได้นำข้อเสนอแนะดังกล่าวมาใช้ใน

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การปฏิบัติให้มากขึ้น 

โดยผ่านการกำหนดให้แต่ละรายวิชามีช่ัวโมงปฏิบัติและจัดแผนการศึกษาให้นิสิตช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 

2 ต้องฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือฝึกวิชาคลินิก นอกจาการจัดการเรียนการสอนยังมีการฝึกให้นิสิต

คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้จรงิอีกด้วย 

 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, 

especially external stakeholders. 

รูป 1 ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนและปรับปรุงหลักสูตรใน

อนาคต 
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หลักสูตรได้จัดทำผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่คาดหวังระดับหลักสูตรและจัดทำแผนที่กระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) (ตาราง AUN 2.4) และ

กำหนดให้มีการจัดทำ มคอ.3 และมคอ. 4 และกำหนดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา โดยคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้กำหนดให้มีการวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเปิดภาค

การศึกษาเพื ่อตรวจสอบว่าผลการเรียนรู ้ระดับรายวิชาและการจัดการเรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลมีความสอดคล้องกับ PLOs โดยผู้รับผดิชอบวิชาจะเป็นผูก้ำกับติดตามใหน้ิสิตบรรลุตามผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา ภายหลังจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นจะมีการวิพากษ์เกรดและทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาโดยผู้รับผิดชอบทำการสรุปการบรรลุผลการเรียนรู ้ระดับรายวิชา จากนั้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะรวบรวมผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี

การศกึษานั้นเพื่อนำไปจัดทำ มคอ.7 และวางแผนปรับปรุงในปีต่อไป  

  

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is shown 

to be clear. 
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ตาราง 2.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) 
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 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้ออกแบบโครงสร้างเนื้อหาให้มี

การเรียงลำดับตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี ตามหลักการของ Bloom Taxonomy เพื่อให้นิสิตมี

พัฒนาการทีละขั้นตอนจนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ทั้ง 8 ข้อครบถ้วน เมื่อสำเร็จ

การศกึษาในชั้นปีที่ 1 จะเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทั่วไป ทักษะ ชีวิต วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 2 จะเรียนในรายวิชากฎหมายสารบัญญัติ เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายละเมิด กฎหมาย

อาญา กฎหมายปกครอง เป็นต้น อันเป็นรายวิชาระดับกลาง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจกฎหมายให้มี

ความเข้มข้นมากขึ้นอันต่อยอดจากการเรียนในชั ้นปีแรก ชั ้นปีที ่ 3 กำหนดให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ถึง

กฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายอันเป็นรายวิชาระดับกลางเพื่อสามารถ นำเอาความรู้จากรายวิชาสาร

บัญญัติที่ได้เรียนปีที่ผ่านมาเน้นไปปรับใช้และวิเคราะห์ได้ในทางปฏิบัติหรือการพิจารณาคดี  ส่วนในชั้น

ปีที่ 4 เรียนรู้ถึงการทำระเบียบวิธีวิจัย วิชาเลือกเสรี การว่าความและศาลจำลอง คลินิกฝึกงานวิชาชีพ

กฎหมาย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึงความยุติธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความ เชี่ยวชาญเฉพาะ อันเป็น

รายวิชาเฉพาะทาง โดยหลักสูตรมีวิชาเอกเลือกจำนวน 5 กลุ่มสาขาอันเป็นกฎหมาย เฉพาะด้านใน

กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตได้มีอิสระในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจรวมถึงเพื่อ

ตอบสนองถึงความสนใจเฉพาะด้านของผู้เรยีนที่หลากหลายในอีกทางหนึ่ง 

 

 

  

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 

(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 
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ตาราง AUN 2.5 แสดงการจัดลำดับกระบวนวิชาตามลำดับความยากง่าย โดยคำนึงถึง

ความซับซ้อนและการบูรณาการความรู้ของรายวิชาต่าง ๆ 

ชั้นปี ELOs รายวิชา 

1 รายวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทั่วไป 

ทักษะ ชีวติ วิชาพืน้ฐานวชิาชีพ 
• กฎหมายแพ่งหลักทั่วไป  

• กฎหมายมหาชนเบือ้งตน้ 

• กฎหมายนิติกรรมและสัญญา 

• กฎหมายทรัพย์สิน 

• กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2 รายว ิชากฎหมายสารบ ัญญัต ิ เ ช่น 

กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายละเมิด 

กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง 

• กฎหมายอาญาภาคทั่วไป  

• กฎหมายลักษณะหนี้  

• กฎหมายละเมิด  

• เอกเทศสัญญา  

• กฎหมายปกครอง  

• กฎหมายอาญาภาคความผิด 

•  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  

• กฎหมายกู้ยืม สินเชื่อ หลักประกันและ

ตัวแทน  

• กฎหมายครอบครัว 

• กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท 

3 เร ียนรู ้ถ ึงกฎหมายวิธ ีสบัญญัติ อัน

เกี ่ยวกับกฎหมายวิธ ีพิจารณาความ 

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายอัน

เป็นรายวิชาระดับกลางเพื่อสามารถ 

นำเอาความรู้จากรายวิชาสารบัญญัติที่

ได้เรียนปีที ่ผ่านมาเน้นไปปรับใช้และ

ว ิเคราะห์ได ้ในทางปฏิบ ัต ิหร ือการ

พจิารณาคดี 

• กฎหมายมรดก 

• กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

• กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

• กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมอืง 

• กฎหมายลักษณะพยาน 

• กฎหมายระหว ่างประเทศแผนกคดี

บุคคล 

• พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบ

ศาลไทย 
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ชั้นปี ELOs รายวิชา 

• กฎหมายภาษีอากร  

• ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย  

• กฎหมายแรงงาน  

• รายวิชาเอกเลือก 

4 เรียนรู้ถึงการทำระเบียบวิธีวิจัย วิชา

เลือกเสรี การว่าความและศาลจำลอง 

คลินิกฝึกงานวิชาชีพกฎหมาย ซึ่งเป็น

การเรียนรู้ถึงความยุติธรรม คุณธรรม

จริยธรรมและความ เชี่ยวชาญเฉพาะ 

อันเป็นรายวิชาเฉพาะทาง 

• นิตปิรัชญา  

• กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมาย

มหาชน  

• หลักวิชาชีพนักกฎหมาย  

• ระเบียบวิธีวิจัย  

• วิชาเอกเลือก  

• วิชาเลือกเสรี 

• คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย หรือ

คลินิกกฎหมายอื่น หรอืสหกิจศึกษา 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

ทั้งหมด 139 รายวิชามี 3 หมวด คือ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 103 

หน่วยกิต และ 3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต ในวิชาเลือกเสรีได้เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถ

เลือกได้ทั้งรายวิชาของมหาวิทยาลัยที่คณะต่าง ๆ เปิดสอนตามความสนใจของผูเ้รียน 

 ในส่วนรายวิชาเฉพาะแบ่งจำนวน 103 หน่วยกิตนั ้น หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาเอกเลือก 

จำนวน 12 หน่วยกิต ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้จัดให้แบ่งสาขาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะให้ผู้นิสิตได้เลือก

ลงรายวิชาเอกเลือกที่นิสิตมีความสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ได้  

  

  

2.6 The curriculum to have option (s) for students to pursue major and/ or minor specialisations. 
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 คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร และ

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ทำหนา้ที่บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประธานหลักสูตร มีการมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์การสอนที่เกี่ยวข้องในแต่ละรายวิชา จากนั้นผู้รับผิดชอบ

จัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 หลังผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการจัดทำแล้วเสร็จ มีการทวนสอบเนื้อหา 

ความทันสมัยโดยอาจารย์ผูร้่วมสอนและคณะกรรมการวพิากษ์ มคอ. ดำเนนิการทวนสอบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 ทั้งจุดมุ่งหมายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต แผนการสอนและ

การประเมินผล เมื่อคณะกรรมการวิพากษ์ มคอ. พิจารณาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน

ดำเนินการสอนการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนจัดทำ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ให้แลว้เสร็จภายใน 30 ประธานคณะกรรมการวิพากษ์ มคอ. จะนำผล มคอ.5 และ 

มคอ.6 มาพิจารณาร่วมในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และเมื่อสิ้นปีการศึกษา ประธานหลักสูตร

จัดทำ มคอ.7 โดยใช้ขอ้มูลที่คณะได้จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งได้มาจากการประเมินผลทั้ง

จากโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของคณะนิติศาสตร์ โครงการ

พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผล เป็นต้น 

  

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

procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry 
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ผลการประเมินตนเอง 

AUN-QA Criterion 2 – Checklist ระดับ 

2564 

2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown to be comprehensive, 

up to-date, and made available and communicated to all stakeholders. 

4 

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned with achieving the 

expected learning outcomes. 

4 

2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from stakeholders, especially 

external stakeholders. 

4 

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected learning outcomes is 

shown to be clear. 

4 

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, properly sequenced 

(progression from basic to intermediate to specialised courses), and are integrated. 

4 

2.6 The curriculum to have option (s) for students to pursue major and/ or minor specialisations. 4 

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

procedure and that it remains up-to-date and relevant to industry. 

4 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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Criteria 3: Teaching and Learning Approach 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to stakeholders. It is also 

shown to be reflected in the teaching and learning activities. 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate responsibly in the 

learning process. 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the students. 

3.4 The teaching and learning activities 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-processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and practices). 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative 

thought, innovation, and an entrepreneurial mindset. 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to ensure their 

relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning outcomes. 
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ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการกำหนดปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไว้เมื่อ 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ว่า “ประสบการณ์สร้างปัญญา” หลักสูตรฯ จึงได้มีการเผยแพร่ปรัชญา

การศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้หลากหลายวิธี/ช่องทาง โดยพิจารณาวิธี/ช่อง

ทางการเผยแพร่ตามความเหมาะสมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น เผยแพร่ผ่านเพจ

คณะนิติศาสตร์ เว็ปไซด์ของคณะนิติศาสตร์ รวมตลอดถึงมีการจัดกิจกรรม Show&Share ภายใต้

ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา "ประสบการณ์สร้างปัญญา" ในหัวข้อ "นักกฎหมาย ใน

ความคาดหวงัของสังคม" โดยได้รับเกียรตจิากวิทยากร "คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ" รองกรรมการผูจ้ัดการ

ใหญ่ สำนักกฎหมาย, กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไออาร์พีซีจำกัด (มหาชน) และกรรมการ

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด รวมถึงมีการประเมินผลการรับรู้ ปรัชญาการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย จากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงวธิี/ ช่องทางการเผยแพร่ต่อไป  ดัง

แสดงในตาราง AUN 3.1 

 

ตารางท่ี 3.1 แสดงการเผยแพร่ปรัชญาการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มี 

ส่วนไดเ้สีย 

วิธี/ช่องทางการเผยแพร ่ การติดตามและ

ประเมนิผล 

แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุง 

1.อาจารย์ หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

และ พ.ศ. 2563 (มคอ.2)  

- ระบบฐานขอ้มูลหลักสูตร  

ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ร ะ ด ั บ อ ุ ดมศ ึ กษ าแห ่ ง ช าติ

ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า 

(https://tqf.up.ac.th/)  

ในเมนูหลัก มคอ.2  

- มีการเผยแพร่ปรัชญาการจัด

การศึกษา โดยประชาสัมพันธ์

ห ล ั ก ส ู ต ร ฯ  ม ี ก า ร

ประเม ินผลการร ับร ู ้  

ป ร ั ช ญ า ก า ร จั ด

ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง 

มหาว ิ ทย าล ั ย  ของ

อ า จ า ร ย ์ จ า ก ก า ร

สอบถาม และจากการ

ตอบในแบบสอบถาม

ก า ร จ ั ด ก ิ จ ก ร ร ม

ส ่ ง เ ส ร ิ ม ก า ร ร ั บ ร ู้

ป ร ั ช ญ า ก า ร จั ด

การศึกษา  
 

หลักสูตรฯนำข้อเสนอแนะ

จากอาจารย์ มาวางแผน

เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ว ิ ธ ี ก า ร

ประชาสัมพันธ ์ปร ัชญา

การศึกษาหลักสูตรฯ ให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to stakeholders. It is 

also shown to be reflected in the teaching and learning activities. 
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ผ่าน website มหาวทิยาลัยพะเยา 

www.up.ac.th แ ล ะ  website 

คณะนิต ิศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา รวมตลอดถึงเผยแพร่ผ่าน

เพจคณะนิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา 

 
 

2.นสิิตปัจจุบัน - ม ีการเผยแพร ่ปร ัชญาการจัด

การศึกษา โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน 

website ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า 

www.up.ac.th และ  website คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวม

ตลอดถ ึงเผยแพร ่ผ ่านเพจคณะ

นติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ระบุในคู่มอืนิสติ 

- แจ้งให้นิสิตทราบในการปฐมนิเทศ

นสิิตใหม่ 

- จ ัดก ิจกรรมท ี ่ สอดคล ้องกับ

ปร ั ชญาการจ ั ดการศ ึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เช่นกิจกรรม 

Show&Share ดังที ่ได้กล่าวไปแล้ว

ข้างตน้ 

ห ล ั ก ส ู ต ร ฯ  ม ี ก า ร

ประ เม ิ นผลกา รร ั บ ร ู ้  

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ของ มหาว ิทยาลัย  ของ

น ิส ิตจากการสอบถาม 

การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ

แ ล ะ จ า ก ก า ร ต อ บ ใ น

แบบสอบถ ามก า รจั ด

กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้

ปรัชญาการจัดการศึกษา 

หลักสูตรฯนำข้อเสนอแนะ

จากนิสิต มาวางแผนเพื่อ

พ ั ฒ น า ว ิ ธ ี ก า ร

ประชาสัมพันธ ์ปร ัชญา

การศึกษาหลักสูตรฯ ให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

3.ศษิย์เก่า - ม ีการเผยแพร ่ปร ัชญาการจัด

การศึกษา โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน 

website ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า 

www.up.ac.th และ  website คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวม

ตลอดถ ึงเผยแพร ่ผ ่านเพจคณะ

นติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ระบุในคู่มอืนิสติ 

- แจ้งให้นิสิตทราบในการปฐมนิเทศ

นสิิตใหม่ 

- จ ัดก ิจกรรมท ี ่ สอดคล ้องกับ

ปร ั ชญาการจ ั ดการศ ึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เช่นกิจกรรม 

ห ล ั ก ส ู ต ร ฯ  ม ี ก า ร

ประ เม ิ นผลกา รร ั บ ร ู ้  

ปรัชญาการจัดการศึกษา

ของ มหาว ิทยาลัย  ของ

ศิษย์เก่า จากการประชุม

คณะกรรมการศิษย ์ เก่า

จากการสอบถาม และ

จ า ก ก า ร ต อ บ ใ น

แบบสอบถ ามก า รจั ด

กิจกรรมส่งเสริมการรับรู้

ปรัชญาการจัดการศึกษา 

หลักสูตรฯนำข้อเสนอแนะ

จากศิษย์เก่า มาวางแผน

เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ว ิ ธ ี ก า ร

ประชาสัมพันธ ์ปร ัชญา

การศึกษาหลักสูตรฯ ให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึน้ 



78 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

Show&Share ดังที ่ได้กล่าวไปแล้ว

ข้างตน้ 

4.ผู ้ ใช ้บ ัณฑิต/

แหล่งฝึกงาน 

- ฝ่ายวิชาการชี้แจงปรัชญาการจัด

การศึกษา ให้กับแหล่งฝึก 

- ม ีการเผยแพร ่ปร ัชญาการจัด

การศึกษา โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน 

website ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย พ ะ เ ย า 

www.up.ac.th และ  website คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รวม

ตลอดถ ึงเผยแพร ่ผ ่านเพจคณะ

นติศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ระบุในคู่มอืนิสติ 

- แจ้งให้นิสิตทราบในการปฐมนิเทศ

นสิิตใหม่ 

- จ ัดก ิจกรรมท ี ่ สอดคล ้องกับ

ปร ั ชญาการจ ั ดการศ ึกษาของ

มหาวิทยาลัยพะเยา เช่นกิจกรรม 

Show&Share ดังที ่ได้กล่าวไปแล้ว

ข้างตน้ 

ห ล ั ก ส ู ต ร ฯ  ม ี ก า ร

ประ เม ิ นผลกา รร ั บ ร ู ้  

ปรัชญการจัดการศึกษา

ของ มหาว ิทยาลัย  ของ

แหล่งฝึกและผู้ใช้บัณฑิต

จากการสอบถาม  

หลักสูตรฯนำข้อเสนอแนะ

จากแหล ่งฝ ึกและผ ู ้ ใช้

บ ัณฑิต มาวางแผนเพื่อ

พ ั ฒ น า ว ิ ธ ี ก า ร

ประชาสัมพันธ ์ปร ัชญา

การศึกษาหลักสูตรฯ ให้มี

ความเหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 

2563 ได้นำปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร และปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไป

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่ 

1) จัดให้มีการสื่อสาร ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร และปรัชญาการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ให้อาจารย์ผู้สอน นิสิต ศิษย์เก่า แหล่งฝึก รวมถึงผู้ใช้บัณฑิต ให้รับทราบผ่านทางเล่ม

หลักสูตร ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัย

พะเยา การประชาสัมพันธ ์ผ่าน website มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th และ website คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คู่มือนิสิต การชี้แจงในที่ประชุม การจัดกิจกรรม การอบรมหรือการ

สัมมนาต่าง ๆ  

2) หลักสูตรฯ มีการวางแผนประเมินการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการศกึษา

ของหลักสูตร และของมหาวิทยาลัย ผ่านทางการการประชุมคณาจารย์ในวาระต่างๆ การจัดกิจกรรม

ของคณะที่สร้างความรับรู้ปรัชญญาการจัดการศึกษา เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอนได้เหมาะสม  

3) หลักสูตรฯ ได้กำหนดให้ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ

เรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) โดยมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้

ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (active learning) เพื่อผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โดยระบุวิธีการจัดการเรยีนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู ้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา  

4) หลักสูตรฯ มีการวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาเพื่อทบทวนกับผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

และอาจารย์ผูร้่วมสอนว่าได้นำปรัชญาการจัดการศกึษาของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการ

จัดการเรยีนการสอนหรอืไม่อย่างไร และ  

5) หลักสูตรฯ ได้วางแผนประเมินผลการรับรู้ และการนำปรัชญาการจัดการศกึษาของหลักสูตร 

และของมหาวิทยาลัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มอาจารย์  ในการจัดกิจกรรมตามปรัชญา

การจัดการศึกษาของหลักสูตร ประเมินการรับรู้ของผู้ใช้บัณฑิตและแหล่งฝึก โดยจะนำข้อเสนอแนะ

จากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวมาวางแผน เพื่อพัฒนาวิธีการประชาสัมพันธ์ปรัชญาการจัดการศึกษา

หลักสูตร และของมหาวิทยาลัยใหม้ีความเหมาะสมต่อไป 
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 หลักสูตรฯ เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1) ช่วงระยะก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา นำผลการประเมินการจัดการเรียน

การสอนจากผู้เรียน (ที่ระบุใน มคอ.5 หรือ มคอ.6) ของปีการศึกษาที่ผ่านมา มาทบทวนร่วมกับทีม

อาจารย์ผู้ร่วมสอนเพื่อนำผลการประเมินมาร่วมกันปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนในปี

การศกึษาต่อไป  

2) ช่วงระยะเวลาก่อนเริ ่มดำเนินการสอน เปิดโอกาสให้ผู ้เร ียนสามารถตัดสินใจเลือก

ลงทะเบียนเรียนในวิชาเอกเลือกที่สนใจได้อย่างหลากหลาย  

3) ในระยะเริ่มดำเนินการสอน ในวันแรกของรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะชี้แจง

รายละเอียดของวิชาให้แก่ผู้เรียนทราบ และชี้แจงสิทธิของผู้เรียนในการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน

การสอน หรือร่วมตัดสินใจในการเรียนการสอน กล่าวคือผู้เรียนสามารถเลือกประเด็นหัวข้อการจัดทำ

รายงาน หัวข้อวิจัย หรือหัวข้อกรณีศึกษาอื่นๆ ด้วยตนเองตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 

นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน โดยสามารถขอเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดบางอย่างที่ไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา เช่น ตารางเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อการสอน วิธีการมอบหมายงาน กำหนดการส่งงาน วิธีการประเมินผล วิธีการติดต่อกับอาจารย์

ผู้สอน เป็นต้น หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดของวิชาเสร็จสิ้นแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความ

คิดเห็น รวมถึงซักถาม เพื่อให้ขอ้มูลย้อนกลับ  

4) ในระหว่างดำเนินการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาเปิดโอกาสให้ผู้เรียนให้ข้อมูลย้อนกลับถึง

วิธีการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การพูดทางวาจา การส่งข้อความผ่าน

อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงวธิีการจัดการเรยีนการสอน  

ในรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น มีส่วนร่วมในการให้

ข้อเสนอแนะผลงาน หรือมีส่วนร่วมในการประเมินชิ้นงานของเพื่อน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การประเมนิการทำงานเป็นทีมภายในกลุ่มเดียวกัน เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ

ได้ 

 5) ในระยะสิ้นสุดการเรยีนการสอนและการประเมินผลรายวิชา หลักสูตรฯ เปิดโอกาสใหผู้้เรียน

ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงวิธีการจัดการจัดการสอนของรายวิชา ผ่านวิธีการที่หลากหลาย การแจ้งข้อมูล

AUN 3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 
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ป้อนกลับโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน หรือการประเมินผ่านระบบ  reg.up.ac.th จากนั้นผู ้รับผิดชอบ

รายวิชาจะนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน จัดทำเป็น มคอ.5 และ มคอ. 6 ต่อไป 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ.2563 ได้กำหนดให้การ

จัดการเรยีนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร ต้องให้ผู้เรยีนเรียนรู้เป็นแบบ active learning กล่าวคือ ให้

ผูเ้รียนได้เรียนรูผ้่านการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่

หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การอธิบาย การอภิปราย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การวิพากษ์วิจารณ์

ผลงานของเพื่อนในชั้นเรียน การตัดสินใจ การระดมสมอง การเลือกศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การ

นำเสนอด้วยปากเปล่า การนำเสนอโดใช้บทบาทสมมติ การออกแบบและจัดทำสื่อการสอนต่างๆการ

ทำรายงาน การทำผลงานทางกฎหมาย เช่น คลิปวิดโีอ การนำเสนอ การทำโปสเตอร์  ภาพอินโฟกราฟ

ฟิค การทำโครงการวิจัย การสัมมนา การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงในรายวิชาว่า

ความและศาลจำลอง และการฝึกปฏิบัติงานของนักกฎหมาย โดยได้ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่

ละรายวิชาในหัวข้อวิธีการสอน และระบุในแผนการสอนของอาจารย์ทั้งรายวิชาทฤษฎีและรายวิชา

ปฏิบัติ  

 

ตัวอย่างแผนการสอน 

1. แผนการสอนรายวิชากฎหมายปกครอง ชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ  

ครั้งที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนว

น

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียน อุปกรณ์/สื่อ

ที่ใช ้

ความคาดหวงั(LO) 

1 

 

ลักษณะสำคัญของกฎหมาย

ปกครอง 

    -ความหมายกฎหมาย

รัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 

    -องค์กรของรัฐฝา่ยปกครอง 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้

ความเข้าใจท่ีมาก

ขึน้ของกฎหมายท่ี

เกี่ยวกับหน้าท่ีและ

อำนาจระหว่าง

บุคคลกับรัฐซึ่ง

เกี่ยวข้องเชื่อมโยง

มาจากการศึกษา

AUN 3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by the 

students. 
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กฎหมายขัน้ต้นท่ี

เรียนในชัน้ปีแรก 

โดยเฉพาะ

ลักษณะสำคัญ

ของกฎหมาย

ปกครอง 

1 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.แบ่งนสิิตออกเป็นกลุ่มๆละเท่าๆกัน 

2.ให้นสิิตเลอืกประเด็นท่ีผู้สอนกำหนด

เพื่อศึกษากลุ่มละ 1ประเด็น เช่น องค์กร

ของรัฐฝ่ายปกครองแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

ประเภท เป็นต้น 

3.ให้นสิิตแต่ละกลุ่มค้นคว้าข้อมูลจาก

หนังสือ ตำรา บทความ หรอืระบบ

อนิเตอร์เน็ต เพื่อกำหนดประเด็นศึกษาว่า

ประเด็นท่ีศึกษาคืออะไร มีองค์กรของรัฐ

ไทยท่ีจัดอยู่ในนัน้มอีะไรบ้าง องค์กร

ประเภทนี้มีขอ้ดแีละข้อเสียอย่างไร และ

นสิิตเห็นว่าควรปรับปรุงโครงสร้างหรือ

ภาระหน้าท่ีองค์กรน้ันๆอย่างไร(ให้เวลา

ประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

4.ให้นสิิตนำเสนอประเด็นท่ีศึกษาผ่าน

เฟสบุ๊คกลุ่มเรียนโดยวธีิการไลฟ์สด กลุ่ม

ละไม่เกิน 5 นาท(ีโดยทุกคนในกลุ่มต้องมี

ส่วนร่วมในการนำเสนอ) 

5.นิสติแต่ละกลุ่มตอ้งคอยตอบคำถามท่ี

อาจารย์หรือเพื่อนกลุ่มอื่นสอบถาม

ขณะไลฟ์สดด้วย 

ระบบ

อนิเตอร์เน็ต/

มอืถอื/

กระดาษ

ชาร์ต/เมจิก 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

วิชาชีพในด้านการ

ซ ักถาม และการ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริง

ตลอดจนม ีท ักษะ

การโต้แย้งได้ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล 

รวมทั ้งมีทักษะการ

ค ้ นค ว ้ า ร วบรวม

ข้อมูลโดยสามารถ

ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใช้ให้

เกิดประโยชน ์

2 

 

แนวคิดและหลักการสำคัญของ

กฎหมายปกครอง 

    -หลกันิติรัฐ/หลักนติธิรรม 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

นสิิตเข้าใจแนวคิด

และหลักการสำคัญ

ของกฎหมาย

ปกครอง โดยเฉพาะ
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    -หลกัความชอบด้วยกฎหมาย

ของการกระทำทางปกครอง 

Power Point หลักนติรัิฐ/หลักนติิ

ธรรม ที่เป็น

หลักการสำคญัใน

การดำเนนิการทาง

ปกครอง 

2 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนกำหนดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

แนวคิดและหลักการสำคัญของกฎหมาย

ปกครอง 

2.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิต 

3.ผู้สอนมอบหมายให้นิสติอ่านบทความ

วชิาการ/วจิัยทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

ประเด็นการจัดทำบริการสาธารณะ (30 

นาที) 

4.นิสติแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นปัญหา

หนา้ชัน้เรียนโดยผู้สอนกำหนดแนว

ทางการนำเสนอท่ีไม่ใช่รูปแบบการ

บรรยายนำเสนอ(กลุ่มละไม่เกิน 10 นาท)ี 

5.นิสติแต่ละกลุ่มตอ้งตอบคำถามจาก

ผู้สอนหรือเพื่อนในหอ้งอย่างนอ้ย 1 

คำถาม 

- -นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล 

รวมทั ้งมีทักษะการ

ค ้ นค ว ้ า ร วบรวม

ข้อมูลโดยสามารถ

ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใช้ให้

เกิดประโยชน ์

3 

 

หลักการบริการสาธารณะ 

    -แนวคิดการจัดทำบริการ

สาธารณะในประเทศไทย 

    -วธีิการจัดทำบริการสาธารณะ 

    -องค์กรผู้จัดทำบริการ

สาธารณะ 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจหลักการ

บริการสาธารณะ 

แนวคิดการจัดทำ

บริการสาธารณะใน

ประเทศไทย วธีิการ

จัดทำบริการ

สาธารณะและ

องค์กรผู้จัดทำ

บริการสาธารณะ 



85 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

3 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนกำหนดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

การจัดทำบริการสาธารณะ 

2.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิต 

3.ผู้สอนมอบหมายให้นิสติอ่านบทความ

วชิาการ/วจิัยทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

ประเด็นการจัดทำบริการสาธารณะ (30 

นาที) 

4.นิสติแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นปัญหา

หนา้ชัน้เรียนโดยผู้สอนกำหนดแนว

ทางการนำเสนอท่ีไม่ใช่รูปแบบการ

บรรยายนำเสนอ(กลุ่มละไม่เกิน 10 นาท)ี 

5.นิสติแต่ละกลุ่มตอ้งตอบคำถามจาก

ผู้สอนหรือเพื่อนในหอ้งอย่างนอ้ย 1 

คำถาม 

ระบบ

อนิเตอร์เน็ต/

มอืถอื/

กระดาษ

ชาร์ต/เมจิก/

อื่นๆ 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

วิชาชีพในด้านการ

อ ่านเช ิ งกฎหมาย 

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

-มีทักษะวิชาชีพใน

ด ้ านการซ ั กถาม 

และการว ิเคราะห์

ข้อเท็จจริงตลอดจน

มีทักษะการโต้แย้ง

ได้ 

4 

  

หลักการจัดระเบียบการปกครองรัฐ 

    -หลกัการรวมอำนาจปกครอง 

    -หลกัการกระจายอำนาจ

ปกครอง 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจหลักการ

จัดระเบียบการ

ปกครองรัฐ 

4 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนกำหนดประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับ

หลักการจัดระเบียบการปกครองรัฐ 

2.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิต 

- - น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 
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3.ผู้สอนมอบหมายให้นิสติอ่านบทความ

วชิาการ/วจิัยทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ

ประเด็นการจัดทำบริการสาธารณะ (30 

นาที) 

4.นิสติแต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นปัญหา

หนา้ชัน้เรียนโดยผู้สอนกำหนดแนว

ทางการนำเสนอท่ีไม่ใช่รูปแบบการ

บรรยายนำเสนอ(กลุ่มละไม่เกิน 10 นาท)ี 

5.นิสติแต่ละกลุ่มต้องตอบคำถามจาก

ผู้สอนหรือเพื่อนในหอ้งอย่างนอ้ย 1 

คำถาม 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา 

 

5 

 

การจัดระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินไทย 

    -การจัดระเบียบราชการ(กลาง,

ภูมิภาค,ท้องถิ่น) 

    -การจัดระเบียบรัฐวิสาหกิจ 

    -การจัดระเบียบองค์การมหาชน 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจการ

นำเอาหลักการจัด

ระเบียบการ

ปกครองรัฐและการ

จัดระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดนิไทย 

5 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิตออกเป็นกลุ่ม

เท่าๆกัน 

2.ผู้สอนมอบหมายให้แต่ละกลุม่เลอืก

ศกึษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาที่เป็นขอ้อ่อนหรือขอ้จำกัด

ของรูปแบบการจัดระเบียบราชการแต่ละ

รูปแบบ 

3.แต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นปัญหาหน้า

ชัน้เรียน(โดยผู้สอนกำหนดเงื่อนไขให้นิสติ

ใชว้ธีิการนำเสนอโดยทุกคนในกลุ่มต้องมี

ส่วนร่วมในการนำเสนอและตอ้งไม่ใช้

รูปแบบการยืนอ่านหน้าช้ันเรียน 

มอืถอื/ระบบ

อนิเตอร์เน็ต/

กระดาษ

ชาร์ต/เมจิก 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

ร ว ม เ ป ็ น ร ะ บ บ 

ว ิ พ า กษ ์ ว ิ จ า รณ์

แสดงความเห็นได้ 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 
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4.ผู้สอนให้นสิิตแต่ละกลุ่มต้องตัง้ประเด็น

คำถามจากข้อมูลท่ีกลุ่มอ่ืนนำเสนอและ

ถามหลังจากที่กลุ่มดังกลา่วนำเสนอเสร็จ 

-มีทักษะวิชาชีพใน

ด ้ านการซ ั กถาม 

และการว ิเคราะห์

ข้อเท็จจริงตลอดจน

มีทักษะการโต้แย้ง

ได้ 

6 

 

เครื่องมือของรัฐในการจัดทำบริการ

สาธารณะ 

    -บุคลากรของรัฐ 

    -ทรัพย์สินของรัฐ 

    -อำนาจรัฐ 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจ

เครื่องมือของรัฐใน

การจัดทำบริการ

สาธารณะ 

6 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิตออกเป็นกลุ่ม

เท่าๆกัน 

2.ผู้สอนกำหนดให้นสิิตแต่ละกลุม่สบื

ค้นหาคำวนิจิฉัย,คำพิพากษา ที่มปีระเด็น

เกี่ยวกับเครื่องมือของรัฐในการจัดทำ

บริการสาธารณะตามท่ีนิสติไดศ้กึษา 

3.ให้นสิิตนำเสนอประเด็นท่ีศึกษาผ่าน

เฟสบุ๊คกลุ่มเรียนโดยวธีิการไลฟ์สด กลุ่ม

ละไม่เกิน 5 นาท(ีโดยทุกคนในกลุ่มต้องมี

ส่วนร่วมในการนำเสนอ) 

4.นิสติแต่ละกลุ่มตอ้งคอยตอบคำถามท่ี

อาจารย์หรือเพื่อนกลุ่มอื่นสอบถาม

ขณะไลฟ์สดด้วย 

มอืถอื/ระบบ

อนิเตอร์เน็ต/

กระดาษ

ชาร์ต/เมจิก 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล 

รวมทั ้งมีทักษะการ

ค ้ นค ว ้ า ร วบรวม

ข้อมูลโดยสามารถ

ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใช้ให้

เกิดประโยชน ์

7 กฎหมายวิธีปฏบัิตริาชการทาง

ปกครอง 

    -การกระทำทางปกครอง  

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจ

สาระสำคัญ

กฎหมายวิธีปฏบัิติ
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    -ประเภทและรูปแบบการกระทำ

ทางปกครอง 

Power Point ราชการทาง

ปกครอง 

7 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิตออกเป็นกลุ่ม

เท่าๆกัน 

2.ผู้สอนให้นสิิตแต่ละกลุ่มสบืหาตัวอย่าง

ท่ีเป็นรูปธรรมของการกระทำทาง

ปกครองแต่ละอย่าง 

3.แต่ละกลุ่มนำเสนอประเด็นปัญหาหน้า

ชัน้เรียน(โดยผู้สอนกำหนดเงื่อนไขให้นิสติ

ใชว้ธีิการนำเสนอโดยทุกคนในกลุ่มต้องมี

ส่วนร่วมในการนำเสนอและตอ้งไม่ใช้

รูปแบบการยืนอ่านหน้าช้ันเรียน 

4.ผู้สอนต้ังประเด็นคำถามเพื่อให้นิสติท่ี

นำเสนอตอบ 

 

มอืถอื/ระบบ

อนิเตอร์เน็ต/

กระดาษ

ชาร์ต/เมจิก 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล 

รวมทั ้งมีทักษะการ

ค ้ นค ว ้ า ร วบรวม

ข้อมูลโดยสามารถ

ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใช้ให้

เกิดประโยชน ์

8 การพจิารณาทางปกครอง 

   -การทบทวนคำสั่งทางปกครอง 

   -มาตรการบังคับทางปกครอง 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจ หลัก

และกระบวนการ

พจิารณาทาง

ปกครอง 

8 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนกำหนดให้นสิิตจัดทำธงคำตอบใน

ประเด็นคำถามท่ีเกี่ยวกับการพิจารณา

ทางปกครองตามท่ีผู้สอนกำหนด 

2.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิต 

3.ผู้สอนกำหนดให้นิสติแต่ละกลุ่มช่วยกัน

เลอืกธงคำตอบของนิสติในกลุ่มท่ีดท่ีีสุด/

จัดทำเป็นธงคำตอบรวมท่ีสมบูรณ์ 

ตัวอย่าง

ข้อสอบ/

ตัวอย่างธง

คำตอบ 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์
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4.ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอธง

คำตอบ 

5.ผู้สอนกำหนดให้นิสติแต่ละกลุ่มให้ข้อ

สนอแนะต่อกันในเร่ืองธงคำตอบ 

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล 

รวมทั ้งมีทักษะการ

ค ้ นค ว ้ า ร วบรวม

ข้อมูลโดยสามารถ

ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใช้ 

9 

 

การควบคุมการใช้อำนาจองค์กร

ของรัฐฝ่ายปกครอง 

    -ความจำเป็นท่ีจะต้องมรีะบบ

ควบคุม 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจระบบ

การควบคุมการใช้

อำนาจองค์กรของ

รัฐฝ่ายปกครอง 

9 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งนสิิตเป็นกลุ่มเท่าๆกัน 

2.ผู้สอนให้นสิิตแต่ละกลุ่มอ่านคำ

พพิากษาศาลปกครองท่ีเกี่ยวข้อง 

3.ผู้สอนให้นสิิตแต่ละกลุ่มหาประเด็นทาง

ปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีนิสติได้ศึกษา

ในภาคทฤษฎ ี

4.นิสติแต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอหนา้ชัน้

เรียน 

คำพิพากษา/

กระดาษ

ชาร์ต+เมจิก 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

วิชาชีพในด้านการ

อ ่านเช ิ งกฎหมาย 

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 

10 

 

    -หลกัการควบคุมฝ่ายปกครอง

โดยองค์กรภายในฝ่ายปกครอง 

    -หลกัการควบคุมฝ่ายปกครอง

โดยองค์กรภายนอกฝา่ยปกครอง 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นิส ิตมีความรู ้และ

ความเข้าใจหลักการ

ค ว บ ค ุ ม ฝ ่ า ย

ปกครองโดยองค์กร
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ภาย ใน /ภายนอก

ฝ่ายปกครอง 

10 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งนสิิตเป็นกลุ่มเท่าๆกัน 

2.ผู้สอนกำหนดขอ้เท็จจริงในเร่ืองการใช้

อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใหน้สิิต

ศกึษา 

3.นิสติแต่ละกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายนัน้ พร้อมท้ัง

เสนอแนะแนวทางแก้ไข 

4.นิสติแต่ละกลุ่มช่วยกันนำเสนอประเด็น

ท่ีศึกษา 

ประเด็น

ข้อเท็จจริง/

กระดาษ

ชาร์ต+เมจิก 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

วิชาชีพในด้านการ

อ ่านเช ิ งกฎหมาย 

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 

11 

. 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

พลเรือน 

      -วนิัยและการดำเนนิการทาง

วนิัย 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจ

สาระสำคัญ

กฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน โดยเฉพาะ

วนิัยและการ

ดำเนนิการทางวินัย 

11 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งนสิิตเป็นกลุ่มเท่าๆกัน 

2.ผู้สอนให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ

เป็น ผู้ทำผิดวินัย เพื่อนร่วมงาน

ผู้บังคับบัญชา นิติกร กรรมการสอบวนิัย 

เป็นต้น 

บทสมมติ/

กระดาษ

ชาร์ต/เมจิก 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา
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3.แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติ 

4.ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ 

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 

12 

 

หลักว่าด้วยความรับผิดของรัฐ 

     -ความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยความ

รับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที ่

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจหลักว่า

ด้วยความรับผิดของ

รัฐ โดยเฉพาะความ

รับผิดทางละเมดิ

ของเจ้าหนา้ที่ตาม

กฎหมายว่าด้วย

ความรับผิดทาง

ละเมดิของเจ้าหนา้ที่ 

12 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิต. 

2.ผู้สอนกำหนดให้นสิิตแต่ละกลุม่ช่วยกัน

จัดทำธงคำตอบในประเด็นคำถามท่ี

เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมดิของ

เจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายว่าด้วยความรับ

ผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ตามท่ีผู้สอน

กำหนด 

3.ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอธง

คำตอบ 

4.ผู้สอนกำหนดให้นสิิตแต่ละกลุม่ให้ข้อ

สนอแนะต่อกันในเร่ืองธงคำตอบ 

คำถามและ

ธงคำตอบ

ประเด็น

คำถามท่ี

เกี่ยวกับ

ความรับผิด

ทางละเมดิ

ของ

เจ้าหนา้ที่/

กระดาษ

ชาร์ต+เมจิก 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ร ะ ห ว ่ า ง บ ุ ค ค ล 

รวมทั ้งมีทักษะการ

ค ้ นค ว ้ า ร วบรวม

ข้อมูลโดยสามารถ

ใ ช ้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใช้ 
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13 

 

กฎหมายจัดตัง้ศาลปกครองและวิธี

พจิารณาคดีปกครอง 

    -คดีปกครอง 

    -ศาลปกครองในประเทศไทย 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจ

สาระสำคัญ

กฎหมายจัดตัง้ศาล

ปกครองและวิธี

พจิารณาคดี

ปกครอง 

 

13 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งนสิิตเป็นกลุ่มเท่าๆกัน 

2.ผู้สอนให้นสิิตแต่ละกลุ่มอ่านขอ้เท็จจริง

จากประเด็นปัญหาทางปกครอง 

3.ผู้สอนให้นสิิตแต่ละกลุ่มหาประเด็นทาง

ปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีนิสติได้ศึกษา

ในภาคทฤษฎ ี

4.ผู้อสนให้นสิิตช่วยกันจัดทำคำฟอ้งคดี

ปกครอง 

 

ประเด็น

ข้อเท็จจริง/

กระดาษ

ชาร์ต+เมจิก 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

วิชาชีพในด้านการ

อ ่านเช ิ งกฎหมาย 

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 

14 

 

    -คดีท่ีอยู่ในอำนาจศาลปกครอง

ไทย 

    -เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจคดีท่ีอยู่

ในอำนาจศาล

ปกครองไทยและ

เงื่อนไขในการฟ้อง

คดีปกครอง 
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14 การค้นคว้า และการวเิคราะห์

ประเด็นปัญหากฎหมาย คำตัดสิน

ของศาลและคำวนิจิฉัยองค์กรท่ี 

เกี่ยวข้อง 

2 1.นสิิตแต่ละกลุ่มนำเสนอคำฟ้องท่ีตนได้

จัดทำขึ้น 

2.ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ 

3.ผู้สอนเลอืกคำฟ้องกลุ่มท่ีนำเสนอได้

ครบถ้วนเป็นคำฟ้องตน้แบบ 

4.ผู้สอนให้นสิิตแต่ละกลุ่มจัดทำคำให้การ

เพื่อโต้แย้งคำฟอ้งดังกล่าว 

กระดาษ

ชาร์ต+เมจิก 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

วิชาชีพในด้านการ

อ ่านเช ิ งกฎหมาย 

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน

มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 

15     -ระยะเวลาการฟอ้งคด ี

    -การบังคับคดปีกครอง 

 

2 บรรยาย 

/ยกตัวอย่างประกอบ/แบบทดสอบหลัง

เรียน 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

นสิิตมคีวามรู้และ

ความเข้าใจ

ระยะเวลาการฟอ้ง

คดี ตลอดจน

กระบวนการบังคับ

คดีปกครอง 

15 สรุปขอบเขตและเนื้อหาที่สอบ 2 1.นสิิตแต่ละกลุ่มนำเสนอคำใหก้ารท่ีตน

ได้จัดทำขึ้น 

2.ผู้สอนให้ข้อเสนอแนะ 

3.ผู้สอนสรุปขอบเขตและเนื้อหาที่สอบ 

 

กระดาษ

ชาร์ต+เมจิก 

- น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ

วิชาชีพในด้านการ

อ ่านเช ิ งกฎหมาย 

ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

-นิสิตมีทักษะทั่วไป

ในด ้ านการแก ้ ไข

ปัญหา การนำเสนอ

ด้วยวาจา ตลอดจน
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มีทักษะทางปัญญา

ในการคิดแบบองค์

รวมเป็นระบบ 

- ม ี ท ั ก ษ ะ

ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ์

ระหว่างบุคคล 

 

2. แผนการสอนรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ ชั่วโมงทฤษฎี/ปฏิบัติ 

คร้ั

งท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนว

น

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรยีน 

สื่อการสอนที่

ใช้ (ถ้ามี) 
ความคาดหวัง(ELO) 

1 

 

-ความหมายระบบและ

ประเภทของกฎหมาย 

-ความหมายของ

รัฐธรรมนูญ 

-รัฐธรรมนูญท่ีดี 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัพื้นฐาน

ความหมาย ประเภท ระบบกฎหมาย และ

ความหมายของรัฐธรรมนูญ 

1 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.นสิิตทำ

แบบทดสอบหลัง

เรียนเร่ืองความหมาย

ของรัฐธรรมนูญ 

2.ผู้สอนมอบหมายให้

นสิิตแต่ละกลุ่ม

นำเสนอธงคำตอบ 

ประเด็น 2. โดย

วธีิการอัดคลิป

นำเสนอความยาวไม่

เกิน 5 นาท(ีโดยมี

เงื่อนไขคือนสิิตแบ่ง

หนา้ที่กันนำเสนอโดย

เอกสารประกอบ/

ธงคำตอบของ

แบบทดสอบ(แบบ

ละเอยีด)/คู่มอื

เขียนตอบข้อสอบ 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวมขอ้มูลโดย

สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็น

เครื่องมือ 

-นสิิตมทัีกษะวชิาชีพในดา้นการอ่านเชงิ

กฎหมาย การวเิคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย ตลอดจนการคน้ควา้ด้านกฎหมาย

และการเขียนเชงิกฎหมายได ้

-การนำเสนอด้วยวาจา 
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ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม

ในการนำเสนอ) 

3.ผู้สอนอธิบาย

วธีิการเขียนตอบ 

2 

 

-ประเภทของ

รัฐธรรมนูญ 

-พัฒนาการของ

รัฐธรรมนูญ 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประเภทของ

รัฐธรรมนูญและพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ 

2 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.แบ่งนสิิตเป็นกลุ่มๆ

เท่าจำนวนประเภท

ของรัฐธรรมนูญ 

2.ให้นสิิตแต่ละกลุ่ม

หาข้อมูลเพื่อ

วเิคราะห์ข้อดี ข้อเสีย 

ของรัฐธรรมนูญแต่

ละประเภท 

3.ให้นสิิตแต่ละกลุ่ม

นำเสนอประเด็น 2. 

โดยวิธีการไลฟ์สดใน

เฟสบุ๊กกลุ่มเรียน

(นสิิตแบ่งหนา้ที่กัน

นำเสนอโดยแต่ละ

กลุ่มใชเ้วลานำเสนอ

ไม่เกิน10 นาท)ี 

4.ให้นสิิตกลุ่มท่ี

นำเสนอตอบคำถาม

หลังนำเสนอหากมี

การเมน้ต์ถามจาก

กระดาษชาร์ต/

ปากกาไวท์บอร์ด 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวมขอ้มูลโดย

สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 
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ผู้สอนหรือเพื่อนนสิิต

กลุ่มอื่น 

3 -หลักคิดว่าดว้ยการตรา

รัฐธรรมนูญ 

-หลักคิดว่าดว้ยการ

แก้ไขหรอืเพิ่มเตมิ

รัฐธรรมนูญ 

-หลักคิดว่าดว้ยการ

ยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักคิดว่า

ด้วยการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ หลักคิดว่า

ด้วยการแก้ไขหรอืเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญและ

หลักคิดว่าดว้ยการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 

3 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.ให้นิสติจัดกลุ่มตาม

จำนวนท่ีอาจารย์

กำหนด และตั้งช่ือ

กลุ่มให้เรียบร้อย 

2.ให้ช่างภาพ Selfie 

รูปกลุ่ม เสร็จแล้วโพ

สต์รูปกลุ่มพร้อมช่ือ

กลุ่มในเฟสบุ๊คกลุ่ม

เรียน  

3.ให้ช่างภาพถ่ายรูป/

ถ่ายคลิปวดีีโอความ

ยาวไม่เกิน 15 วินาท ี

การทำงานกลุ่มแต่ละ

ขั้นตอนจนแลว้เสร็จ 

โดยให้โพสต์รูปและ

คลิปวดิีโอดังกล่าว

เป็นคอมเมน้ต์ใตโ้พ

สต์กลุ่มของตนเอง

(ห้ามโพสตใ์นกลุ่ม

ของคนอื่น) และ

สุดท้ายให้ Selfie 

สมาชิกกลุ่มกับ

หลอดกาแฟ/กาว

หนังไก่/กรรไกร/

กระดาษ A4 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวมขอ้มูลโดย

สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 
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ผลงานตนเองท่ีแล้ว

เสร็จโพสต์เป็นรูป

สุดท้าย กติกา

สำคัญคือ หา้ม

ช่างภาพพูดกับ

สมาชิกกลุ่ม 

4.ให้นัก

ประชาสัมพันธ์คอย

คอมเมน้ต์เร่ืองราวใน

รูปภาพ/คลิปวดีีโอทุก

อันท่ีช่างภาพโพสต์ใน

กลุ่ม 

5. ให้หัวหน้าทมีสั่ง

การโดยใชป้ระโยค

คำถามเท่านั้น ห้าม

แนะนำหรือสังการ

โดยรูปแบบอื่น 

6.ให้มดงานวาดภาพ

วางแผนการ

ดำเนนิงานโดยใช้

กระดาษ A 4 ไม่เกิน 

1 แผ่น โดยมกีติกา

เพิ่มเตมิคอื ให้เขียน

หลักการพื้นฐานทาง

รัฐธรรมนูญท่ีสำคัญ

ท่ีประสงค์จะให้มี

เขียนลงบนกระดาษ 

A 4 แปะลงบน

หอคอยรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร

ไทย ไม่ต่ำกวา่ 6 

หลักการ และจัดทำ
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หอคอยรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร

ไทย ให้ม่ันคง 

แข็งแรง สวยงาม 

และสูงท่ีสุด โดยให้

เวลา ไม่เกิน 30 นาท ี 

4 -รัฐธรรมนูญและ

ความสัมพันธ์กับการ

ปกครองในระบอบเผด็จ

การคอมมวินสิต ์

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญ

และความสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบ

เผด็จการคอมมิวนสิต ์

4 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศาล 

2 1.ผู้สอนเปิดคลปิการ

ปกครองในระบอบ

คอมมิวนสิต ์

2.ให้นสิิตช่วยกัน

วเิคราะห์ถึงขอ้ดแีละ

ข้อเสียของการ

ปกครองในระบอบ

คอมมิวนสิต ์

3.ผู้สอนสุ่มนสิิตมา

นำเสนอ 

คลิปวดีีโอ -นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-การนำเสนอด้วยวาจา 

5 -รัฐธรรมนูญและ

ความสัมพันธ์กับการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญ

และความสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 

5 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

2 1.แบ่งนสิิตออกเป็น

กลุ่ม สองกลุ่มใหญ ่

กระดาษชาร์ต/

ปากกาไวท์บอร์ด/

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการแก้ไขปัญหา 

การนำเสนอด้วยวาจา ตลอดจนมีทักษะทาง

ปัญญาในการคดิแบบองค์รวมเป็นระบบ 
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ศาลแล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2.ให้นสิิตกลุ่มแรกหา

ข้อมูลในระบบ

อนิเตอร์เน็ตเพื่อ

วเิคราะห์ข้อดี

รัฐธรรมนูญของ

ประเทศท่ีเป็นเผด็จ

การ/ให้นิสติกลุ่มแรก

หาข้อมูลในระบบ

อนิเตอร์เน็ตเพื่อ

วเิคราะห์ข้อดี

รัฐธรรมนูญของ

ประเทศท่ีเป็น

ประชาธิปไตย 

3.ให้แต่ละกลุ่มส่ง

ตัวแทนกลุ่มมา

โตว้าทีหน้าช้ันเรียนใน

หัวขอ้ “รัฐธรรมนูญท่ี

เป็นเผด็จการหรือ

รัฐธรรมนูญท่ีเป็น

ประชาธิปไตยแบบ

ไหนด ีเหมาะสม กับ

ประเทศไทยมากกว่า

กัน” 

กติกาการแข่ง

โตว้าที 

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

6 -ทฤษฎีแบ่งแยกอำนาจ

กับหลักการจัดองคก์ร

และสถาบันทางการเมอืง 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัทฤษฎี

แบ่งแยกอำนาจกับหลักการจัดองค์กรและ

สถาบันทางการเมอืง 

6 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

2 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

ออกเป็นกลุ่ม  

กระดาษชาร์ต/

ปากกาไวท์บอร์ด 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
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ศาลแล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2.ให้นิสติแต่ละกลุ่ม

ค้นควา้ข้อมูลในระบบ

อนิเตอเน็ตและ

บทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยว่า

มบีทบัญญัติใด

สอดคล้องกับ

หลักการแบ่งแยก

อำนาจในระบบ

รัฐสภาตามท่ีนิสติได้

ศกึษามา  

3.ให้นิสติแต่ละกลุ่ม

นำเสนอประเด็นท่ีได้

ศกึษาโดยให้นำเสนอ

โดยวิธีการไลฟ์สดใน

กลุ่มเรียนท่ีผู้สอน

กำหนดกลุ่มละไม่เกิน 

10 นาที โดยมีเงื่อนไข

คือนสิิตตอ้งตอบ

คำถามจากผู้สอน

และนสิิตกลุ่มอื่นท่ี

คอมเมน้ต์ถามขณะ

นำเสนอด้วย 

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวมขอ้มูลโดย

สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

7 -สิทธิ เสรีภาพ และการ

มสี่วนร่วมของประชาชน

ตามรัฐธรรมนูญ 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสิทธิ 

เสรีภาพ ความเสมอภาค  และศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและ 

เสรีภาพของประชาชน 

7 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

2 ทำกิจกรรมโดยใช้

อุปกรณ์คอื แจก 

post-it 2 ส ีให้นิสติ

post-it 2 ส ี -นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  
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ศาลแล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

จินตนาการตอนอยู่

หอรวมตอนปี 1 และ

ให้นิสติแต่ละคนเขียน

สิ่งท่ีตนเองถูกเพื่อน

ร่วมหอละเมดิสทิธิ

หรือเสรีภาพลงใน

กระดาษสีส้ม1เร่ือง 

และเขียนสิ่งท่ีตนเอง

คิดว่าได้ละเมดิสทิธิ

หรือเสรีภาพเพื่อน

ร่วมหอ 1 เร่ือง เสร็จ

แลว้นำมาแปะแยกสี

ไวห้นา้ชัน้เรียน 

หลังจากนัน้ผู้สอน

อ่านขอ้คดิเห็นท่ี

น่าสนใจแล้วตัง้

คำถามว่านิสิตได้

เรียนรู้อะไรจาก

กิจกรรมท่ีให้ทำ? 

คำตอบท่ีได้ก็จะพร่ัง

พรูและหลากหลาย 

แต่มีประเด็นน่าสนใจ

เช่น 

1.การใช้ชีวิตปกติของ

เราละเมดิสทิธิของ

คนอื่นได้เสมอใน

ขณะเดียวกันปกติ

ชวีติของคนอื่นก็

ละเมดิสทิธิเราได้

เช่นกัน เมื่อคนมาอยู่

ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า

จำเป็นอย่างย่ิงท่ี

จะตอ้งมีกฏเกณฑ์มา

กำหนดความ

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการแก้ไขปัญหา 
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ประพฤติเพื่อให้คน

อยู่ร่วมกันได้อย่าง

ปกติสุข ดังสุภาษติ

กฏหมายท่ีว่า"ท่ีใดมี

สังคม ท่ีน่ันย่อมตอ้ง

มกีฏหมาย"  

2.แมจ้ะมกีฏเกณฑ์

หรือกติกากำหนดไว้ 

มนุษย์ก็มักทำผิด

กติกาเพื่อประโยชน์

ส่วนตนโดยละเลยถึง

ผลกระทบถึงบุคคล

อื่นอยู่เสมอ 

3.มนุษย์เราใชส้ิทธิ

และเสรีภาพโดย

ละเลยถงึกรอบหรือ

ขอบเขตในการใช้โดย

หารูไ้ม่ว่าการใชส้ิทธิ

และเสรีภาพเกินเลย

กรอบหรือขอบเขตท่ี

รัฐธรรมนูญกำหนด

หากผิดกฏหมายหรือ

ก่อให้เกิดความ

เสียหายเราจะกล่าว

อา้งการใชส้ิทธิตาม

รัฐธรรมนูญมาเป็น

ข้ออา้งเพ่ือแก้ตัวหา

ได้ไม่ เป็นต้น 

###แลว้จะแก้ปัญหา

อย่างไร? 

แมเ้ราจะพยายาม

ตรากฏเกณฑม์า

กำหนดความ

ประพฤติคนให้ดี

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3?source=feed_text&epa=HASHTAG
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เพยีงใด คนเมื่อมี

โอกาสก็มกัจะละเลย

และหาโอกาสละเมิด

กติกาได้อยู่เสมอ 

การป้องกันการ

ละเมดิสทิธิและ

เสรีภาพระหว่างกัน

จึงตอ้งสร้างการรับรู้

และให้คนในสังคม

เรียนรู้ความเป็น

พลเมอืง (พลเมอืง=

พละกำลังของเมอืง) 

"เร่ิมท่ีเราคิดก่อนทำ 

จบท่ีเราใชส้ิทธิและ

เสรีภาพโดยไม่ละเมดิ

สิทธิคนอ่ืน ปลายทาง

สังคมเราย่อมไม่มี

การละเมดิสทิธิต่อกัน 

คือทางออกของ

ปัญหาที่ดีสุด" 

 

8 -หลักคิดว่าดว้ยการ

ได้มาซึ่งผู้แทน 

 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักคิดว่า

ด้วยการได้มาซึง่ผู้ปกครอง  

8 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.ให้นิสติเล่นเกมส์ 

“ใครก็เป็นนายกได้” 

คู่มอืกตกิาการเล่น

เกมส ์

 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการคิดอย่างเป็น

เหตุเป็นผล 

-นสิิตมทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
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-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการแก้ไขปัญหา 

การนำเสนอด้วยวาจา ตลอดจนมีทักษะทาง

ปัญญาในการคดิแบบองค์รวมเป็นระบบ 

-นิส ิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการอ่านเชิง

กฎหมาย การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับ

กฎหมาย 

-มทัีกษะวชิาชีพในดา้นการซกัถาม และการ

วเิคราะห์ข้อเท็จจริงตลอดจนมทัีกษะการโต้แย้ง

ได ้

9 -ทฤษฎีว่าด้วยระบบ

เลอืกตัง้ 

-ระบบเลอืกตัง้และ

กฎหมายเลอืกตัง้ของ

ไทย 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักคิดว่า

ด้วยการได้มาซึง่ผู้ปกครอง ระบบเลอืกตัง้ 

และระบบเลอืกตัง้ของไทย 

9 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.เกมส์บิงโกเร่ือง

ระบบเลอืกตัง้ 

2.กิจกรรมสอบเก็บ

คะแนน/ผู้สอนอธิบาย

วธีิการเขียนตอบ 

1.อุปกรณ์เล่น

เกมส์(คำถาม, 

แผ่นภาพ) 

2.ขอ้สอบเก็บ

คะแนน/ธงคำตอบ 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการแก้ไขปัญหา 

10 -ทฤษฎีว่าด้วยการ

จัดลำดับศักดิ์ของ

กฎหมายลายลักษณ์

อักษร 

-หลักความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญ 

 

 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัทฤษฎีว่า

ด้วยการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายลาย

ลักษณ์อักษร และหลักความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญ 
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10 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

 

2 กิจกรรมสอบเก็บ

คะแนน/ผู้สอนอธิบาย

วธีิการเขียนตอบ 

ข้อสอบเก็บ

คะแนน/ธงคำตอบ

อย่างละเอียด 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-นิส ิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการอ่านเชิง

กฎหมาย การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

 

 

11 -ระบบการควบคุม

กฎหมายไมใ่ห้ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบการ

ควบคุมกฎหมายไมใ่ห้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 

 

11 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งกลุ่มนสิิต 

2.ผู้สอนมอบหมายให้

นสิิตอ่านบทความ

ทางกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกับประเด็น

ท่ีได้ศึกษา 

3.ให้นสิิตแต่ละกลุ่ม

จัดทำคลิป 1 คลิป

ความยาวไม่เกิน 1 นา

ท่ีเพื่อสรุปประเด็น

จากบทความ 

4.นิสติแต่ละกลุ่ม

โพสต์คลิปดังกล่าวใน

เฟสบุ๊คกลุ่มเรียน 

บทความทาง

กฏหมาย 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวมขอ้มูลโดย

สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 
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12 -องค์กรท่ีทำหน้าท่ี

พทัิกษ์รักษาหลักความ

เป็นกฎหมายสูงสุดของ

รัฐธรรมนูญในประเทศ

ไทย 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัองค์กรท่ีทำ

หนา้ที่พทัิกษ์รักษาหลักความเป็นกฎหมาย

สูงสุดของรัฐธรรมนูญในประเทศไทย 

12 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.กิจกรรมถาม-ตอบ/

แบบทดสอบแบบ

ถูกผิด ประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับเร่ืองท่ีได้

ศกึษา 

2.ผู้สอนสุ่มนสิิตมา

นำเสนอธงคำตอบ 

3.ผู้สอนอธิบายธง

คำตอบและวิธีการ

เขียนตอบ 

แบบทดสอบ -นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวมขอ้มูลโดย

สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

13 ศาลรัฐธรรมนูญและการ

พจิารณาคดีรัฐธรรมนูญ 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัศาล

รัฐธรรมนูญและการพจิารณาคดีรัฐธรรมนูญ 

13 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.ผู้สอนแบ่งนสิิตเป็น 

4 กลุ่ม เพื่อแสดง

บทบาทสมมต ิกลุ่ม 

1. แสดงละครตามบท

ละครท่ีผู้สอนกำหนด

ไว ้กลุ่ม2.จัดทำคำ

ร้องยื่นต่อกกต. กลุ่ม 

3. ทำหน้าท่ีเป็นกกต.

พจิารณาคำร้องและ

เสนอคำรอ้งต่อศาล 

บทละครท่ีแสดง

ข้อเท็จจริงว่าพรรค

การเมอืงทำผิด

กฏหมาย/กระดาษ 

A 4 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการแก้ไขปัญหา 

การนำเสนอด้วยวาจา ตลอดจนมีทักษะทาง

ปัญญาในการคดิแบบองค์รวมเป็นระบบ 

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของ

ตนเองและผู้อ่ืน 
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กลุ่ม 4.แสดงบทบาท

สมมติเป็นศาลจัดทำ

คำวินจิฉัยและอา่นคำ

วนิจิฉัย 

14 -การตราบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบ

รัฐสภา อ านาจและภารกิจของรัฐสภา และ

การตราบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

14 การค ้นคว ้า  และการ

วิเคราะห์ประเด็น ปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของ

ศ า ล แล ะค ำ ว ิ น ิ จ ฉั ย

องค์กรท่ี เกี่ยวข้อง 

2 1.แบ่งนสิิตออกเป็น

กลุ่ม 

2.ให้นสิิตแต่ละกลุ่ม

ค้นควา้

พระราชบัญญัติท่ี

นสิิตเห็นว่าไม่

เหมาะสมกับ

สภาพการณ์ปัจจุบัน 

/สร้างขั้นตอนและ

เป็นภาระกับ

ประชาชน 

3.ให้นสิิตแต่ละกลุ่ม

จัดทำ(ร่าง)แกไ้ข

เพิ่มเตมิ/ยกเลิก

พระราชบัญญัติ

ตามท่ีนิสติหามาไดใ้น

ข้อ 2. 

4.นำเสนอหนา้ชัน้

เรียนกลุ่มละไม่เกนิ 

10 นาท ี

กระดาษชาร์ต/

ปากกาไวท์บอร์ด 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการคิดอย่างเป็น

เหตุเป็นผล 

-นสิิตมทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการแก้ไขปัญหา 

การนำเสนอด้วยวาจา ตลอดจนมีทักษะทาง

ปัญญาในการคดิแบบองค์รวมเป็นระบบ 

-นิส ิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการอ่านเชิง

กฎหมาย การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

-มทัีกษะวชิาชีพในดา้นการซกัถาม และการ

วเิคราะห์ข้อเท็จจริงตลอดจนมทัีกษะการโต้แย้ง

ได ้
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15 -เอกสทิธิและความคุ้ม

กันตามรัฐธรรมนูญ  

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่างประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการสอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเอกสทิธิและ

ความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ  

 

15 -ทบทวนสรุปเนื้อหาและ

ทำความเขา้ใจกับการ

เขียนตอบข้อสอบ 

2 1.ผู้สอนสรุปขอบเขต

และเนื้อหาที่จะออก

สอบ 

2.ผู้สอนอธิบาย

วธีิการสอบและ

วธีิการเขียนตอบ

ข้อสอบ 

3.นิสติทดลองทำ

แบบทดสอบ 

1.เอกสารสรุป

เนื้อหาที่จะออก

สอบ 

2.คู่มอืการเขียน

ตอบข้อสอบ 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิอย่างเป็นเหตุ

เป็นผล  

-นิส ิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการอ่านเชิง

กฎหมาย การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

กฎหมาย 

 

16 สอบปลายภาค  

 

3. แผนการสอนรายวิชาการบรหิารงานภาครัฐ ชั่วโมงทฤษฎี/ปฏิบัติ 

คร้ังที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการ

เรยีน 
สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) ความคาดหวัง(LO) 

1 

 

-หลักการจัดระเบียบการปกครองรัฐ 

-แนวคิดว่าดว้ยรัฐสมัยใหม่  

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการจัดระเบียบการปกครอง

รัฐและรัฐสมัยใหม ่

1 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มๆเท่าๆกัน 

กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
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2.ผู้สอนจัด

กิจกรรมละลาย

พฤตกิรรม 

3.ให้นสิิตแต่ละ

กลุ่มวเิคราะห์

สภาพปัญหาใน

การบริหารจัดการ

รัฐสมัยใหม ่

4.นิสติส่งตัวแทน

มานำเสนอ 

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

 

 

2 -โครงสร้างเจ้าหนา้ที่ของรัฐใน

ปัจจุบัน 

-เจ้าหนา้ที่ของรัฐในระบบราชการ 

-เจ้าหนา้ที่ของรัฐนอกระบบราชการ 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-แบบทดสอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโครงสร้างเจ้าหนา้ที่รัฐ 

 

2 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มๆเท่าๆกัน 

2.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

ช่วยกันวิเคราะห์

คำถามท่ีเกี่ยวกับ

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ

ในปัจจุบันและ

จัดทำเป็นธง

คำตอบ 

3.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

แต่ละกลุ่ม

นำเสนอธงคำตอบ 

1.คำถาม 

2.ธงคำตอบ 

3.กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ 

-นสิิตมทัีกษะวชิาชีพในดา้นการ

อ่านเชงิกฎหมาย การวเิคราะห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย 

ตลอดจนการค้นคว้าดา้น
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ประเด็น 2. โดย

วธีิการอัดคลิป

นำเสนอความยาว

ไม่เกิน 3 นาที(โดย

มเีงื่อนไขคือนสิิต

แบ่งหนา้ที่กัน

นำเสนอโดยทุกคน

ต้องมสี่วนร่วมใน

การนำเสนอ) 

กฎหมายและการเขียนเชงิ

กฎหมายได ้

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

3 -เครื่องมือของรัฐในการจัดทำภารกิจ 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

เครื่องมือของรัฐในการจัดทำ

ภารกิจ 

3 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มๆเท่าๆกัน 

2.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

ช่วยกันวิเคราะห์

ประเด็นปัญหา

เกี่ยวกับเครื่องมือ

ของรัฐในการ

จัดทำภารกิจ 

3.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

แต่ละกลุ่ม

นำเสนอประเด็น 

2. โดยวิธีการไลฟ์

สดในเฟสบุ๊คกลุ่ม

เรียนความยาวไม่

เกิน 5 นาท(ีโดยมี

กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 
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เงื่อนไขคือนสิิต

แบ่งหนา้ที่กัน

นำเสนอโดยทุกคน

ตอ้งมีส่วนร่วมใน

การนำเสนอ) 

4 -กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมหรือตรวจสอบการใช้หน้าท่ี

และอำนาจของเจ้าหนา้ที่รัฐ 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบท่ี

เกี่ยวข้องกับการควบคุมหรือ

ตรวจสอบการใช้หน้าท่ีและ

อำนาจของเจ้าหนา้ที่รัฐ 

 

4. -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มๆเท่าๆกัน 

2.ให้นสิิตแต่ละ

กลุ่มวเิคราะห์

สภาพปัญหาของ

กฎหมายระเบียบ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมหรือ

ตรวจสอบการใช้

หนา้ที่และอำนาจ

ของเจาหนา้ที่รัฐ

ฝ่ายต่างๆ 

3.นิสติส่งตัวแทนมา

นำเสนอ 

กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

5 -หลักการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 

-กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ีด ี

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการบริหารกิจการบ้านเมอืง

ท่ีด ี
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 /kahoot 

5 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มๆเท่าๆกัน 

2.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

ช่วยกันวิเคราะห์

คำถามท่ีเกี่ยวกับ

หลักการบริหาร

กิจการบ้านเมอืงท่ี

ดี หลังจากนั้น

จัดทำเป็นธง

คำตอบ 

3.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

แต่ละกลุ่ม

นำเสนอธงคำตอบ 

ประเด็น 2. โดย

วธีิการอัดคลิป

นำเสนอความยาว

ไม่เกิน 2 นาท(ีโดย

มเีงื่อนไขคือนสิิต

แบ่งหนา้ที่กัน

นำเสนอโดยทุกคน

ตอ้งมีส่วนร่วมใน

การนำเสนอ) 

1.คำถาม 

2.ธงคำตอบ 

3.กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

 

6 -สาระสำคัญของกฎหมายขอ้มูล

ข่าวสารของราชการ 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับสาระสำคัญของ

กฎหมายขอ้มูลข่าวสารของ

ราชการ 
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6 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

ออกเป็นกลุ่ม

เท่าๆกัน 

2.ให้นิสติแต่ละ

กลุ่มวเิคราะห์

สภาพปัญหาของ

กฎหมายขอ้มูล

ข่าวสารของ

ราชการ 

3.นิสติส่งตัวแทน

มานำเสนอ 

กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

7 -หลักการบริหารจัดการรัฐภายใต้

หลักนติรัิฐและหลักนติธิรรม 

 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

แนวความคิด ทฤษฎใีนทาง

มหาชน โดยเฉพาะหลกันิติรัฐและ

หลักนติธิรรม 

7 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

3 1.ให้นิสติจัดกลุ่ม

ตามจำนวนท่ี

อาจารย์กำหนด 

และตัง้ชื่อกลุ่มให้

เรียบร้อย 

2.ให้ช่างภาพ 

Selfie รูปกลุ่ม 

เสร็จแล้วโพสต์รูป

กลุ่มพร้อมช่ือกลุ่ม

ในเฟสบุ๊คกลุ่ม

เรียน 

3.ให้ช่างภาพ

ถ่ายรูป/ถ่ายคลิป

หลอดกาแฟ/กาว

หนังไก่/กรรไกร/

กระดาษ A4 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 
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วดีีโอความยาวไม่

เกิน 15 วนิาที 

การทำงานกลุ่ม

แต่ละขัน้ตอนจน

แลว้เสร็จ โดยให้

โพสต์รูปและคลิป

วดิีโอดังกล่าวเป็น

คอมเมน้ต์ใตโ้พ

สต์กลุ่มของตนเอง

(ห้ามโพสต์ในกลุ่ม

ของคนอื่น) และ

สุดท้ายให้ Selfie 

สมาชิกกลุ่มกับ

ผลงานตนเองท่ี

แลว้เสร็จโพสต์

เป็นรูปสุดท้าย 

กติกาสำคัญคอื 

ห้ามช่างภาพพูด

กับสมาชกิกลุ่ม 

4.ให้นัก

ประชาสัมพันธ์

คอยคอมเมน้ต์

เร่ืองราวใน

รูปภาพ/คลิปวดีีโอ

ทุกอันท่ีช่างภาพ

โพสต์ในกลุ่ม 

5. ให้หัวหน้าทมี

สั่งการโดยใช้

ประโยคคำถาม

เท่านั้น ห้าม

แนะนำหรือสังการ

โดยรูปแบบอื่น 
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6.ให้มดงานวาด

ภาพวางแผนการ

ดำเนนิงานโดยใช้

กระดาษ A 4 ไม่

เกิน 1 แผ่น 

7.ให้เขียนหลักการ

ย่อยท่ีสำคัญลง

บนกระดาษ A 4 

แปะลงบนหอคอย

นติธิรรม นิติรัฐ 

ไม่ต่ำกว่า 6 

หลักการ และ

จัดทำหอคอยนติิ

ธรรม นิติรัฐ ให้

มั่นคง แข็งแรง 

สวยงาม และสูง

ท่ีสุด โดยให้เวลา 

ไม่เกิน 30 นาที 

8.แต่ละกลุ่ม

ช่วยกันนำเสนอ

ประโยชน์ของ

หอคอยและ

อธิบายหลักการ

ย่อยท่ีอยู่ใน

หอคอยโดยใช้

เวลาไม่เกิน 5 

นาที 

8 

 

-ความลับของราชการและการ

บริหารจัดการความลับของทาง

ราชการตามกฎหมาย 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ความลับของราชการและการ

บริหารจัดการความลับของทาง

ราชการตามกฎหมาย 
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 /kahoot 

8 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

ออกเป็นกลุ่มๆ

กลุ่มละเท่าๆกัน 

2.อาจารย์ผู้สอน

อธิบายวธีิการเล่น

เกมส์  

3.ให้นิสติแต่ละ

กลุ่มแย่งกันตอบ

คำถามว่าข้อความ

ท่ีอาจารย์เอาขึน้

บนกระดาน โดย

เด็กต้องรีบ

ปรึกษาหารอืกัน

และทำกิจกรรม 

เช่น ร้อยเข็มกะได้

หรือโยนลูก

ปิงปองลงกล่อง 

เสร็จแล้วให้

ตัวแทนกลุ่มท่ีทำ

กิจกรรมเสร็จเป็น

กลุ่มแรกตอบ

คำถามหากกลุ่ม

ไหนตอบถูกก่อน

เป็นฝ่ายชนะใน

รอบนัน้ ส่วนกลุ่ม

ท่ีแพ้ทุกกลุ่มต้อง 

โอวาแปะตัวแทน

ออกมายนื

กองกลางกลุ่มละ 

1 คน (ในรอบสอง

เป็นต้นไปกลุ่มท่ี

เข็มกะด้าย/ลูก

ปิงปอง+กล่อง/

แป้งฝุ่น/ลิปสตกิ 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการ

แก้ไขปัญหา 
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ชนะมีสทิธิเรียก

สมาชิกจาก

กองกลางกลับ

รวมกลุ่มคร้ังละ 1

คน)  เล่นไปเร่ือยๆ

จนครบ 15-20 

รอบ กลุ่มไหน

เหลอืสมาชกิเยอะ

ท่ีสุดเป็นฝ่ายชนะ 

มสีิทธิเลอืกทำ

โทษเฮฮากลุ่มที่มี

สมาชิกนอ้ยท่ีสุด 1 

อย่างตามท่ี

อาจารย์กำหนด 

เช่น ทาแป้ง เตมิ

หนวด เป็นต้น 

 

9 -การบริหารจัดการการคลังและ

งบประมาณของรัฐ 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการการ

คลังและงบประมาณของรัฐ 

 

9 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนกำหนด

ประเด็นปัญหาที่

เกี่ยวกับการจัด

องค์กรของรัฐ 

2.ผู้สอนแบ่งกลุ่ม

นสิิต 

3.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

ระบบ

อนิเตอร์เน็ต/มอื

ถือ/กระดาษ

ชาร์ต/เมจิก/อื่นๆ 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการ

คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล 

-นิส ิตม ีท ักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการ

แก้ไขปัญหา การนำเสนอด้วย

วาจา ตลอดจนม ีท ักษะทาง
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อ่านบทความ

วชิาการ/วจิัยทาง

กฎหมายท่ี

เกี่ยวกับประเด็น

การบริหารจัดการ

งบประมาณของ

รัฐ(1 ชั่วโมง) 

4.นสิิตแต่ละกลุ่ม

นำเสนอประเด็น

ปัญหาหน้าช้ัน

เรียนโดยผู้สอน

กำหนดแนว

ทางการนำเสนอท่ี

ไม่ใช่รูปแบบการ

บรรยายนำเสนอ

(กลุ่มละไม่เกิน 5 

นาที) 

5.นสิิตแต่ละกลุ่ม

ตอ้งตอบคำถาม

จากผูส้อนหรือ

เพื่อนในหอ้งอย่าง

น้อย 1 คำถาม 

ปัญญาในการคิดแบบองค์รวม

เป็นระบบ 

-นิสิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการ

อ่านเชิงกฎหมาย การวิเคราะห์

ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับกฎหมาย 

-มทัีกษะวชิาชีพในดา้นการ

ซักถาม และการวิเคราะห์

ข้อเท็จจริงตลอดจนมทัีกษะการ

โตแ้ยง้ได ้

10 

 

-การบริหารจัดการพัสดุของรัฐ 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ

ของรัฐ 
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10 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มๆเท่าๆกัน 

2.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

ช่วยกันวิเคราะห์

คำถามท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ

พัสดุของรัฐจัดทำ

เป็นธงคำตอบ 

3.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

แต่ละกลุ่ม

นำเสนอธงคำตอบ 

ประเด็น 2. โดย

วธีิการอัดคลิป

นำเสนอความยาว

ไม่เกิน 2นาที(โดย

มเีงื่อนไขคือนสิิต

แบ่งหนา้ที่กัน

นำเสนอโดยทุกคน

ตอ้งมีส่วนร่วมใน

การนำเสนอ) 

1.คำถาม 

2.ธงคำตอบ 

3.กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

 

11 -หลักการบริหารงานและการ

ให้บริการภาครัฐผ่านนโยบาย

สาธารณะ 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับหลักการบริหารงาน

และการให้บริการภาครัฐผ่าน

นโยบายสาธารณะ 

 

11 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มเท่าๆกัน 

2.ผู ้สอนให้แต่ละ

กล ุ ่ ม ว ิ เ ค ราะห์

บทสมมติ/

กระดาษชาร์ต/เม

จิก 

-นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการ

แก้ไขปัญหา การนำเสนอด้วย

วาจา ตลอดจนม ีท ักษะทาง
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ส ภ า พ ป ั ญ ห า

เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร

บริหารงานและ

ก า ร ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร

ภ า ค ร ั ฐ ผ ่ า น

น โ ย บ า ย

สาธารณะ 

3.แต่ละกลุ่ม

นำเสนอหนา้ชัน้

เรียน 

4.ผู้สอนให้

ข้อเสนอแนะ 

ปัญญาในการคิดแบบองค์รวม

เป็นระบบ 

-มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

12 -หลักการยกร่างหรอืแกไ้ขอนุบัญญัติ

ต่างๆ 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการยกร่างหรอืแกไ้ขอนุ

บัญญัติต่างๆ 

12 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มเท่าๆกัน 

2.ผู้สอนให้แต่ละ

กลุ่มยกร่างหรอื

แก้ไขอนุบัญญัติท่ี

ผู้สอนกำหนด 

3.แต่ละกลุ่ม

นำเสนอหนา้ชัน้

เรียน 

4.ผู้สอนให้

ข้อเสนอแนะ 

คำถาม/ธง

คำตอบ 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-นิสิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการ

อ่านเชิงกฎหมาย การวิเคราะห์

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย 
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13 -การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบริหารราชการแบบ

มสี่วนร่วม 

 

13 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

เป็นกลุ่มๆเท่าๆกัน 

2.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

แสดงบทบาท

สมมติในประเด็น

การบริหาร

ราชการแบบมี

ส่วนร่วม 

3.ผู้สอนให้

ข้อเสนอแนะ 

กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-มทัีกษะการค้นควา้รวบรวม

ข้อมูลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

-การตรงต่อเวลาตระหนักใน

คุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

 

14 -การรักษาวนิัยและการดำเนนิการ

ทางวินัย 

 

1 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการรักษาวนิัยและการ

ดำเนนิการทางวินัย 

 

14 -ค้นควา้และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา

กฎหมาย คำตัดสินของศาล และคำ

วนิจิฉัยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

3 1.ผู้สอนแบ่งนสิิต

ออกเป็นกลุ่ม

เท่าๆกัน 

2.ผู้สอน

มอบหมายให้นิสติ

ตังอย่าง

ข้อเท็จจริง/

กระดาษชาร์ต/

ปากกาเมจิก 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  
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แสดงบทบาท

สมมติการสอบ

วนิัยและการ

ดำเนนิการทาง

วนิัย 

3.ผู้สอนให้

ข้อเสนอแนะ 

-มทัีกษะการค้นคว้ารวบรวม

ข้อมูลโดยสามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 

-การนำเสนอด้วยวาจา 

 

15 -ทบทวนเนื้อหาและสรุปเนือ้หา 

 

2 -บรรยาย 

-ยกตัวอย่าง

ประกอบ 

-ถามตอบ 

 

เอกสาร

ประกอบการ

สอน/ 

Power Point 

/mentimeter 

/kahoot 

นสิิตมคีวามรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาที่สอนมากยิ่งขึ้น 

 

 

 -แนะนำวธีิการเขียนตอบข้อสอบ

ปลายภาค 

2 1.นสิิตทำ

แบบทดสอบ 

2.ผู้สอนสุ่มนสิิต

มานำเสนอธง

คำตอบ 

3.ผู้สอนอธิบายธง

คำตอบและ

วธีิการเขียนตอบ 

เทคนิคในการ

เขียนตอบข้อสอบ

แบบอัตนัย/

ตัวอย่างคำถาม/

ธงคำตอบ 

-นสิิตมทัีกษะท่ัวไปในด้านการคดิ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล  

-มทัีกษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล  

-การนำเสนอด้วยวาจา 

16 สอบปลายภาค 
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ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning 
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หลักสูตรฯ มีการทวนสอบทุกรายวิชาให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดย

คณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตรกำหนดใหทุ้กรายวิชาจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และจัดให้มกีารวิพากษ์ร่วมกับทีมผูส้อนให้แล้วเสร็จ

ก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 1 เดือน จากนั้น ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาความ

ถูกต้องสมบูรณ์ของรายละเอียดทุกรายวิชาและมีมติเห็นชอบก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย  2 

สัปดาห์ โดยประเด็นที่พิจารณาคือ  

1) ความสอดคล้องของคำอธิบายรายวิชากับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและแผนการสอน  

2) ผลการประเมินรายวิชาที่ผ่านมาและประเด็นการจัดการเรียนการสอน  

3) ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้การสอนกับมาตรฐานการเรียนรู้ (LOs) ที่ให้ผู้เรียนมี

การเรียนรูเ้ป็นแบบ active learning และ  

4) วิธีการประเมนิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาและวิธีการสอน  

ผลการดำเนนิงานปีการศกึษา 2564 พบว่านสิิตช้ันปีสุดท้ายประเมินหลักสูตรฯ ว่ามีการจัดการ

เรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ  (active learning) ในระดับ

มาก (4.11) อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มีการวางแผนในการประเมินผล และอภิปรายการจัดการเรียน

การสอนแบบ active learning โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง ปัญหาอุปสรรค 

มาพิจารณาพัฒนาในวงรอบต่อไป 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 ได้กำหนด

คุณลักษณะผูเ้รียนที่ม ีการเรียนรูต้ลอดชวีิตไว้หลากหลายทักษะในแต่ละรายวิชา ได้แก่  

1. ทักษะในการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ

อ่าน การเขียน และการนำเสนอ  

2. ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  

3. ทักษะในการสบืค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

4. ทักษะในการทำงานร่วมกับผูอ้ื่น   

โดยหลักสูตรฯ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณลักษณะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผ่านการ

จัดการเรียนการสอนทั้งในรายวิชาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยกำหนดอยู่ใน มคอ.3 และ มคอ. 4 

อย่างชัดเจน ตัวอย่าง รายวิชาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ ดังแสดงในตาราง AUN 3.4  

ตาราง AUN 3.4 แสดงกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติตามรายวิชา 

ท ั ก ษ ะ ก า ร

เ ร ี ยนร ู ้ ต ล อ ด

ชีวติ 

ร า ย ว ิ ช า /

ก ิจกรรมเสร ิม

หลักสูตร 

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนการสอน 

การติดตามและ

ประเมินผล 

แ ผ น ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา 

1. ท ักษะในการ

สื่อสารและการใช้

เ ท ค โ น โ ล ย ี ไ ด้

อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพทั้ง

การพ ูด  การฟัง 

ก า ร อ ่ า น  ก า ร

-ว ่ า ค ว าม แล ะ

ศาลจำลอง 

-กิจกรรมเสร ิม

หลักสูตร เช่น ทูต

วัฒนธรรม 

-ผู้เรียนได้ฝึกการ

พูดและนำเสนอ

คดี เพื ่อว่าความ

ในศาลจำลองใน

บ ท บ า ท ข อ ง

ท น า ย ค ว า ม 

อัยการ  

-ประเม ินน ิส ิต

ร ะ ห ว ่ า ง ก า ร

จัดการเรียนการ

สอน  โดยน ิ ส ิต

สามารถพูด ฟัง 

อ ่าน เข ียน และ

น ำ เ ส น อ  ใ น

-ทบทวนช่องทาง

ในการเพิ่มความรู้

และทักษะในการ

ส ื ่ อ ส า ร ด ้ ว ย

ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ

ภาษาอังกฤษ 

3.4 The teaching and learning activities 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-processing skills, and a willingness to 

experiment with new ideas and practices).  
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ท ั ก ษ ะ ก า ร

เ ร ี ยนร ู ้ ต ล อ ด

ชีวติ 

ร า ย ว ิ ช า /

ก ิจกรรมเสร ิม

หลักสูตร 

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนการสอน 

การติดตามและ

ประเมินผล 

แ ผ น ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา 

เ ข ี ย น  และการ

นำเสนอ 

-ผู้เรียนได้ฝึกการ

ฟัง กระบวนการ

พ ิจารณาคด ี ใน

ศาลจำลอง  

-ผู้เรียนได้ฝึกการ

เข ี ยนและ  การ

อ่าน โดยการทำ

คำพิพากษาคดี  

บทบาทสมมติใน

ก า รแสด งศาล

จำลองได้ 

2. ท ักษะในการ

คิดวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ 

- ก ฎ ห ม า ย

คุ้มครองผู้บริโภค 

-กิจกรรมการโต้

เวที 

-ผ ู ้ เ ร ี ยน ได ้ ค ิ ด

ว ิ เคราะห ์อย ่ าง

เป็นระบบและนำ

คว ามร ู ้ ท ี ่ ผ ่ า น

กระบวนการคิด

ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ไ ป

สร ้างสรรค ์งาน

โ ด ย ก า ร ส ร ้ า ง

นวัตกรรมจัดทำ

ส ื ่ อ เ ผ ย แ พ ร่

ค ว า ม ร ู ้ ค ว า ม

เข ้ า ใจกฎหมาย

และกระบวนการ

ย ุ ต ิ ธ ร ร ม สู่

ป ร ะ ช า ช น โ ด ย

นำเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้

ต ่ อ ย อ ด ใ น

ลักษณะร ูปแบบ

Infographic เ พ ื่ อ

-ประเมินชิ ้นงาน

ที่นสิิตทำส่ง 

-จ ั ด ก า ร

เ ส ว น า ก า ร ใ ช้

ท ักษะในการคิด

วิเคราะห์ให้นิสิต

เพิ่มเติม 

- เพ ิ ่มก ิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อ

เพิ่มความสามารถ

คิดวิเคราะห์อย่าง

เ ป ็ น ร ะ บ บ ขอ ง

นิสติ 
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ท ั ก ษ ะ ก า ร

เ ร ี ยนร ู ้ ต ล อ ด

ชีวติ 

ร า ย ว ิ ช า /

ก ิจกรรมเสร ิม

หลักสูตร 

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนการสอน 

การติดตามและ

ประเมินผล 

แ ผ น ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา 

ช่วยให้นิสิตเข้าใจ

เนื้อหาได้ดียิ่งขึ ้น

และผู ้สอนได้ต่อ

ยอดผลงานของ

นิส ิตมารวบรวม

ผลงานของนิส ิต

มาจัดทำเป็นสมุด

ภาพ e-book  

3. ท ักษะในการ

ส ื บ ค ้ น  แ ล ะ

ว ิเคราะห์ข ้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลาย 

-ระเบียบวิธีวิจัย -ผู ้ เร ียนมีท ักษะ

พื ้นฐานด้านการ

วิจัยเชิงนิติศาสตร์ 

ส อ น ใ ห ้ น ิ ส ิ ต

สามารถค้นคว ้า

เอกสารทาง 

กฎหมาย สามารถ

ส ื บ ค ้ น แ ล ะ

รวบรวมข ้ อมู ล

จากฐานข ้ อมู ล

อ อ น ไ ล น ์ ท ั ้ ง

ฐ านข ้ อม ู ล ไทย

และต่างประเทศ 

2.รายวิชาที ่สอน

ให ้น ิส ิตม ีท ักษะ

เ ฉ พ า ะ ใ น ก า ร

เขียนงานวิชาการ

ด้านกฎหมาย การ

น ำ เ ส น อ

ผลงานว ิจ ัยทาง

-ประเมินจากเล่ม

วิจัยของนสิิต 

-จัดการอบรม

การสืบค้น และ

วิเคราะห์ข้อมูล

จากฐานข้อมูล

ที ่น่าเชื ่อถือให้

นิสติ  

-ท บ ท ว น

ช่องทางในการ

เพิ่มความรู้และ

ท ั ก ษ ะ ก า ร

ส ื บ ค ้ น  แ ล ะ

วิเคราะห์ข้อมูล

จากฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์  

ท ี ่หลากหลาย

และเชื่อถือได้  
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ท ั ก ษ ะ ก า ร

เ ร ี ยนร ู ้ ต ล อ ด

ชีวติ 

ร า ย ว ิ ช า /

ก ิจกรรมเสร ิม

หลักสูตร 

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนการสอน 

การติดตามและ

ประเมินผล 

แ ผ น ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา 

กฎหม า ย  ก า ร

แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า

เฉพาะหน ้าและ

การทำางานเป็น

ทีม อันจะช่วยให้

น ิ ส ิ ต ส า ม า ร ถ

ดำเนินการจัดทำ

วิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาค้นคว้า

ด ้วยตนเองเพ ื่อ

สำเร็จการศึกษา

ได้ ทักษะเหล่านี้

น ิส ิตนำไปใช ้ ได้

ตลอดชวีิต 

4. ท ักษะในการ

ทำงานร ่ วมกั บ

ผูอ้ื่น   

- ค ล ิ น ิ ก ใ ห้

คำปรึกษาทั่วไป 

- การฝึกงาน 

-ผูเ้รียนมีทักษะใน

ก า ร ท ำ ง า น

ร่วมกับผู้อื่น โดย

การติดต่อสื่อสาร

กั บ

บ ุคคลภายนอก 

ท ี ่ ม า ข อ รั บ

คำปร ึ กษ าท า ง

ก ฎ ห ม า ย กั บ

คลินิก  

2 . ก า ร ล ง ม ื อ

ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ ห้

ค ำ ป ร ึ ก ษ า

ก ฎหม า ย  ก า ร

-ประเมินจากผู้

ที่มารับคำปรึกษา 

-ปร ะ เ ม ิ น จ าก

แหล่งฝกึ 

-จัดกิจกรรมเพื่อ

กระตุน้ให้นสิิตเกิด

ม ี ท ั ก ษ ะ ก า ร

ท ำ ง านร ่ ว มกั บ

ผูอ้ื่นได้ 
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ท ั ก ษ ะ ก า ร

เ ร ี ยนร ู ้ ต ล อ ด

ชีวติ 

ร า ย ว ิ ช า /

ก ิจกรรมเสร ิม

หลักสูตร 

ก ิ จ ก ร ร ม ก า ร

เรยีนการสอน 

การติดตามและ

ประเมินผล 

แ ผ น ก า ร

ปรับปรุง/พัฒนา 

แนะนำและส่งต่อ

ป ั ญ ห า ท า ง

ก ฎ ห ม า ย แ ก่

ห น ่ ว ย ง า น ท ี่

เกี ่ยวข้อง โดยใช้

วิธีการเรียนรู้แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน

และลงมือปฏิบัติ 

การสังเคราะห์ผล

การเร ียนร ู ้จาก

ประสบการณ์ของ

ผูเ้รียน 

 

 

ผลการดำเนินการ ในปีการศึกษา 2564 พบว่า คุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของหลักสูตร 

ช่วยส่งเสริมให้นิสิตสามารถสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ทักษะในการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงทักษะในการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น  ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในองค์กร เห็นได้จากผลประเมินความพึง

พอใจต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 ในประเด็นการ

จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิตและจากนิสิต

ชั้นปีที่ 4 พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับระดับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติในภาพรวม ที่มคีวามพึงพอใจในทักษะด้านการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยี ระดับมาก 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มีการวางแผนให้มีติดตามการประเมินผลโดยมีประเด็นการประเมิน

ที่มีความเที่ยงธรรม และเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร ตลอดจน

กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของบัณฑิตคณะ

นิตศิาสตร์ ดังต่อไปนี ้
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1) ติดตามการประเมินผลบัณฑิตคณะนิติศาสตร์จากแหล่งฝึกงาน, ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาวาง

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมตลอดถึงกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่มีความเหมาะสม

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตยิ่งขึน้  

2) จัดให้มีการประเมินคุณลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จ

การศกึษา  

3) ฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้ติดตามกำหนดให้ผู้รับผิดชอบ

รายวิชาปรับกลยุทธ์การสอนรวมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวติ มากขึ้น 
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มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2558 ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังกล่าวครอบคลุมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 ทักษะชีวิต

ของสังคมในยุคดิจิทัลและอัตลักษณ์ของบัณฑิต ตามแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการที่

ครอบคลุมสาระความรู ้ที ่จำเป็นของสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

ภาษาศาสตร์ เพื่อให้มีสมรรถนะเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประกอบด้วยผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านทักษะชีวติและความรับผดิชอบต่อสังคม 2) ด้านทักษะการอยู่ร่วมในสังคม 3) ด้านความรู้

ความสามารถที่เป็นสากล และ4) ด้านทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ โดยหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปดังกล่าว มี 6 รายวิชาได้มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน โดยมีกิจกรรมการ

เรียนการสอน Design Thinking & Pitching ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

เพื่อแก้ไขปัญหาจากมุมมองของผูใ้ช้งาน ผ่าน 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การทำความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง 

(empathize) เพื่อระบุและจัดกลุ่มปัญหาที่ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน  2) การระบุปัญหาและกรอบของ

ปัญหา (define) โดยทำความเข้าใจและทำให้ทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  3) การหาแนว

ทางแก้ไข (ideate) โดยใช้วิธีระดมสมองเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย  4) สร้างต้นแบบ 

(prototype) เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้ว่าตอบโจทย์ของปัญหาหรือไม่ และ 5) ทดลองใช้ (test) เพื่อสร้างความ

มั่นใจว่าสิ่งที่สร้างขึ้นตอบโจทย์กับผู้ใช้งาน โดยการเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Design 

Thinking ถือว่าเป็นการเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม และปลูกผังให้ผู้เรียนความคิดใหม่ ๆ มี

ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปนี้ ได้ถูกบรรจุในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563 ด้วย 

โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 ของคณะนิติศาสตร์ จะได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปที่บูรณาการ 6 รายวิชาพื้นฐาน คือ 1) 

การใช้ภาษาไทย 2) ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3) การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 4) ภาษาอังกฤษ

สู่โลกกว้าง 5) ศิลปะในการดำเนินชีวิต และ 6) การสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 นิสิตจะได้ทำ

กิจกรรม Design Thinking & Pitching โดยนำความรู้จากวิชาศึกษาทั่วไปมาใช้ในกระบวนการ Design 

Thinking และสร้างต้นแบบนวัตกรรม (prototype) เพื่อตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าหรือ

กลุ่มเป้าหมาย  

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new 

ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.  
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จากแนวคิด Design Thinking ในชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการคิดค้น

นวัตกรรม และปลูกฝังความคิดของการเป็นผู้ประกอบการแก่ผู้เรียน นำไปสู่แนวคิดการจัดการเรียน

การสอน Design Thinking ในรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทาง

ปัญญา กำหนดให้ผู้เรยีน   
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xH

 

จากการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 พบว่านิสิตปัจจุบัน มีระดับ

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ 

มีการวางแผน สนับสนุน และกำหนดให้รายวิชาในปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

ผู ้เรียน ให้เกิดทักษะการคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม และเพิ่มเติมแนวคิดการเป็น

ผูป้ระกอบการเพิ่มขึ้น และหลักสูตรฯ ได้วางแผนประเมินผู้ใชบ้ัณฑติในทักษะดังกล่าวต่อไป 
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ปีการศกึษา 2564 ก่อนเปิดภาคการศกึษา หลักสูตรฯ จัดให้มกีารจัดสัมมนาการเรียนการสอน 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ปัญหา ข้อเสนอแนะ และข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ 

และอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก และนิสิต จากนั้นหลักสูตรนำข้อมูลมาวางแผนการจัดการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา (CLO) และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

หลักสูตร (PLOs) โดยกำหนด ให้มีการวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชา ผ่านการพิจารณา

จากอาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์ มคอ. หลังจากนั้นอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ

รายวิชาจะนำผล การวิพากษ์ไปปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำไปดำเนินการ

จัดการเรยีนการสอน และการประเมนิผลในรายวิชาสำหรับนิสิตต่อไป 

อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ วางแผน สนับสนุน และกำหนดให้รายวิชาในปีการศึกษา 2565 มี

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียน ให้เกิดทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม และ

เพิ่มเติมแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้นำ การยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

การพัฒนากรอบแนวคิดในการดำเนินชีวิตเพิ่มขึ้น และวางแผนประเมินผลจากผู้ใช้บัณฑิตในประเด็น

ดังกล่าวต่อไป และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร และ

คณะกรรมการได้จัดให้การพิจารณาผลการเรียนโดยอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบรายวิชาเสนอผ่าน

คณะกรรมการพิจารณาผลการเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ และจัดทำมคอ.5 มคอ.6 รวมทั ้งนำ

ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง ปัญหาอุปสรรค มาพิจารณาในวงรอบต่อไป 

 

  

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved to 

ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected learning 

outcomes. 
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ผลการประเมินตนเอง 

 

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
 

ระดับ 

2564 

3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and communicated to 

all stakeholders. It is also shown to be reflected in the teaching and learning 

activities. 

4 

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to participate 

responsibly in the learning process. 

4 

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active learning by 

the students. 

4 

3.4 The teaching and learning activities 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-processing skills, and a willingness to 

experiment with new ideas and practices 

4 

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new 

ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial 

4 

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously improved 

to ensure their relevance to the needs of industry and are aligned to the expected 

learning outcomes. 

4 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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Criteria 4 : Student Assessment 

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. 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, communicated to 

students, and applied consistently. 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree completion, 

are shown to be explicit, communicated to students, and applied consistently. 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, and 

regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in assessment. 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected learning 

outcomes of the programme and its courses. 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 

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. 
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หลักสูตรฯกำหนดวิธ ีการประเมินนักศึกษาหลายวิธ ีและทุกว ิธ ีม ีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs) และ ระดับรายวิชา (CLOs) วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน

นักศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการ ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตั้งแต่แรกรับ ระหว่างการศึกษา

และเมื่อสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้คลอบคลุม PLOs ของหลักสูตร 

ดังนี้ 

1) การประเมินเพื่อรับเข้าศึกษา หลักสูตรได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้อย่างชัดเจน 

ตามคุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2553 จากการวิเคราะห์และประเมินผลนิสิตที่รับเข้าปีการศึกษา 2564 พบว่า คุณสมบัติของผู้ที่

รับเข้าศกึษาเป็นตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  

2) การประเมินในระหว่างการศึกษา หลักสูตรกำหนดให้รายวิชากำหนดรูปแบบการ 

ประเมินผลตามวัตถุประสงค์รายวิชา (CLOs) ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) โดย

กำหนดสัดส่วนการประเมินตามน้ำหนักของเนื้อหาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่อง 

โดยหลักสูตรกำหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังแสดงในตาราง AUN 

4.1 (1-2) 

ตาราง AUN 4.1 (1) แสดงวธิีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

(PLOs) 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ผลการประเมิน 

1 .  ป ระย ุ กต ์ ใ ช ้ ค ว ามร ู ้ ท าง

กฎหมายเพ ื ่อแก ้ป ัญหาระดับ

ปัจเจกชน และสังคมได้   

-การสอบกลางภาค 

-การสอบปลายภาค  

-การทำแบบฝกึหัด  

น ิส ิตม ีผลล ัพธ ์ ก าร

เรียนรู้เป็นไปตามความ

คาดหวงั 

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. 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

(PLOs) 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ผลการประเมิน 

-การทดสอบก่อนเร ียนและหลัง

เรียน  

-แบบประเม ินกรณ ีศ ึกษาและ

อภปิรายกลุ่ม  

-แบบประเมินการให้ความรู ้ด ้าน

กฎหมายแก่ประชาชนในรายวิชา

ต่างๆ และในคลินกิกฎหมาย 

-แบบประเมินการให้ความรู ้ทาง

กฎหมายจากการจัดโครงการต่างๆ

ของคณะ  

 
 

2. แสดงออกว่าเป็นผู้ที่มีทักษะที่

จำเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

-การสอบกลางภาค 

-การสอบปลายภาค  

-การทำแบบฝกึหัด  

-แบบประ เ ม ิ น ก รณ ี ศ ึ ก ษ า แล ะ

อภปิรายกลุ่ม  

-แบบประเม ินการให ้ความร ู ้ด ้าน

กฎหมายแก่ประชาชนในรายวิชาต่างๆ 

และในคลินกิกฎหมาย 

-แบบประเม ินการให ้ความร ู ้ทาง

กฎหมายจากการจัดโครงการต่างๆ

ของคณะ 

-แบบประเมินจากการฝึกงานทาง

วิชาชีพนักกฎหมาย  

น ิ ส ิ ต ม ี ท ั ก ษ ะ ท า ง

ว ิชาช ีพท ี ่ เป ็นไปตาม

เป้าหมายของหลักสูตร 

3. ประพฤติตนเป็นผู้ที่มคีุณธรรม

จร ิยธรรม และมาตรฐานทาง

วิชาชีพด้านกฎหมาย 

-สังเกตพฤติกรรม เช่น การเข้าชั้น

เร ียน  การทำงานกล ุ ่มและร ่วม

อภิปรายกลุ ่ม การส่งงานที ่ได้รับ

น ิส ิตสามารถปฏ ิบ ัติ

ห น ้ า ท ี ่ ท ี ่ ไ ด ้ รั บ

มอบหมาย ตลอดจนให้
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

(PLOs) 

วิธีการวัดและประเมินผลการ

เรยีนรู้ 

ผลการประเมิน 

มอบหมายตรงเวลา  ไม ่ค ัดลอก

ผลงานผู ้อื ่น ไม่ทุจริตในการสอบ 

เป็นต้น  

-แบบประเมินการทำงานเป็นทีม 

 -แบบประเมินการให้ความรู ้ด้าน

กฎหมายแก่ประชาชนในรายวิชา

ต่างๆ และในคลินกิกฎหมาย 

-แบบประเมินการให้ความรู ้ทาง

กฎหมายจากการจัดโครงการต่างๆ

ของคณะ 

-แบบประเมินจากการฝึกงานทาง

วิชาชีพนักกฎหมาย 
 

ค ว า ม ร ู ้ ท า ง ด ้ า น

กฎหมายด ้ วยความ

ส ุจร ิต ม ี เท ี ่ยงธรรม 

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

ด้านกฎหมาย 

4. ค้นคว้าหาความรู ้ให้เท่าทัน

การเปล ี ่ยนแปลงด ้านอาช ีพ 

สังคม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

ตนเองตามกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

-แบบประเมินการจัดโครงการ   

-แบบประเม ินการให ้ความร ู ้ด ้าน

กฎหมายแก่ประชาชนในรายวิชาต่างๆ 

และในคลินกิกฎหมาย 

-แบบประเม ินการให ้ความร ู ้ทาง

กฎหมายจากการจัดโครงการต่างๆ

ของคณะ  

นิสติสามารถค้นคว้าหา

ความร ู ้  เพ ื ่อพ ัฒนา

ต น เ อ ง ต า ม

กระบวนการเร ียนร ู้

ตลอดชวีิตได้ 
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ตาราง AUN 4.1 (2) แสดงการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายชั้นปี (สมรรถนะรายชั้นป)ี 

ช้ันปี ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังราย

ช้ันปี (สมรรถนะรายชัน้ปี) 

ผลการประเมิน การทบทวนเพื่อปรับปรุง 

ช้ันปี 1 สามารถบรรลุผลการเรียนรู้

ใน ระดับ รู้จำ ความเข้าใจ 

และการคิดวิเคราะห์ เพื่อ

เป็นพืน้ฐานการจัดการเรียน

การสอนในชั้นปีที่สูงขึ้น จึง

ม ีการจ ัดให ้เร ียนความร ู้

พ ื ้นฐานสำหร ับใช ้ในการ

พัฒนาทักษะทั ่วไป ทักษะ 

ชีวิต รวมถึงความรู้พื้นฐาน

ที่จะนำไปสู่การบูรณาการ

ในศาสตร์ทางนิตศิาสตร์  
 

นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้

ในระดับรู้จำ ความเข้าใจ 

และการคิดวิเคราะห์ขั ้น

พืน้ฐานได้ 

-ปรับปรุงการเตรียมความ

พร ้อมของน ิส ิตก ่อนการ

เ ร ี ยนร ู ้ ใ นศาสตร ์สาขา

ทางด้านนิติศาสตร์ให้ดีขึ ้น 

ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนา

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการ

คิดวิเคราะห์กฎหมายขั้นต้น 

แล ะท ั กษ ะท ี ่ จ ำ เ ป็ น ใ น

การศ ึกษากฎหมายเป็น

กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน

โ ค ร งก า รป ร ั บพ ื ้ น ฐ าน

สำหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 

ช้ันปี 2 สามารถบรรลุผลการเรียนรู้ใน

ระดับความเข้าใจ การนำไปใช้ 

การคิดวิเคราะห์ มีทักษะใน

การปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ข้อ

กฎหมายประกอบข้อเท็จจริง

ทางนิติศาสตร์ท ี ่ไม่ซ ับซ ้อน 

โดยมีการจ ัดการเร ียนการ

สอน ใ นส ั ด ส ่ ว น ว ิ ช า ท า ง

นิติศาสตร์มากขึ้น รวมถึงการ

ฝึกทักษะปฏิบัติเกี ่ยวกับการ

ป ร ั บ ใ ช ้ ข ้ อ ก ฎ ห ม า ย กั บ

ข ้อเท ็จจร ิงท ี ่ ไม ่ซ ับซ ้อนได้

อย่างเหมาะสม 

นิสิตบรรลุผลการเรียนรู้

ในระดับความเข้าใจ การ

นำไปใช้ การคิดวิเคราะห์ 

ม ี ท ั ก ษ ะ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ

เก ี ่ยวกับการปรับใช้ข ้อ

กฎหมายกับข้อเท็จจริงที่

ไ ม ่ ซ ั บ ซ ้ อ น ไ ด ้ อ ย ่ า ง

เหมาะสม 

-น ำ ผ ล ท ี ่ ไ ด ้ จ า ก ก า ร

ป ร ั บ ป ร ุ ง แ บ บ ว ั ด แ ล ะ

ป ร ะ เ ม ิ น ผล  เ ช ่ น  แบบ

ประเมินการให้ความรู้ด้าน

การแก้ปัญหาข้อพิพาททาง

กฎหมายมาพ ัฒนา  ให้

สามารถวัดประสิทธิผล การ

เรียนรู ้ของนิสิตให้ชัดเจน

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

รายวิชามากยิ่งขึน้ 

ช้ันปี 3 สามารถบรรลุผลการเรียนรู ้ 

การนำไปใช้ การคิดวิเคราะห์ 

ม ี ท ั ก ษ ะก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ท า ง

นิสิตมีทักษะการปฏิบัติ

ทางนิติศาสตร์ที่ซับซ้อน

โดยสามารถนำความร ู้

-เพ ิ ่มการออกแบบโจทย์ 

สถานการณ์ ป ัญหาทาง

กฎหมายท ี ่ หลากหลาย 
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ช้ันปี ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังราย

ช้ันปี (สมรรถนะรายชัน้ปี) 

ผลการประเมิน การทบทวนเพื่อปรับปรุง 

นิตศิาสตร์ ที่ซับซ้อนโดยมีการ

นำเอาความรู้จากรายวิชาสาร

บัญญัติที ่ได้เรียนปีที ่ผ่านมา

เน้นไปปรับใช้และวิเคราะห์

ในทางปฏิบัติในกลุ่มรายวิชา

กฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเป็น

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณา

คดี ซึ่งมีการจัดการเรียนการ

สอนในว ิชาทางน ิต ิศาสตร์

เท่านั้น รวมถึง การฝึกทักษะ

ปฏ ิบ ัต ิ ทางน ิต ิศาสตร์  ท ี่

เกี่ยวกับการพิจารณาคดีและ

การพิพากษาคดีในศาล เช่นใน

รายว ิชาว ่ าความและศาล

จำลอง 

จากรายวิชาสารบัญญัติที่

ได้เรียนปีที่ผ่านมาเน้นไป

ปร ับใช ้และว ิ เคราะห์

ในทางปฏิบัติในกลุ่มวิชา

กฎหมายวิธีสบัญญัติ อัน

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิธี

พ ิจารณาคด ี ไปใช ้ เป็น

แนวทางในการแก้ปัญหา

ข้อพิพาททางกฎหมายได้ 

เพื่อให้นิสิต มีทักษะการคิด

วิเคราะห์ ปรับใช้ข้อเท็จจริง

เข ้าก ับข ้อกฎหมายได ้ดี

ยิ่งขึ้น 

ช้ันปี 4 สามารถบรรลุผลการเรียนรู ้ 

การนำไปใช้ การคิดวิเคราะห์ 

ม ี ท ั กษะ  ก ารปฏ ิ บ ั ต ิ ท าง

นิติศาสตร์ที ่ซ ับซ้อนมากขึ ้น 

สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้

เรียนรู ้มาตลอดหลักสูตรกับ

การลงมือ ปฏิบัติจริง เช่น วิชา

ระเบียบวิธีวิจัย  และการฝึก

ปฏ ิบ ัต ิ งานของผ ู ้ประกอบ

วิชาชีพ ทางกฎหมายจากกลุ่ม

วิชาคลินิกกฎหมาย วิชาต่าง ๆ 

ในช ั ้นป ี 4 น ี ้ เน ้นการลงมือ

ปฏิบัติจริงด้วยตนเองมากขึ้น 

เพื ่อสร้างทักษะทางปัญญา 

ความสามารถในการเรียนรู้

น ิ ส ิ ตม ี ท ั กษะกา รค ิ ด

วิเคราะห์ การปฏิบัติ ทาง

นิติศาสตร์เชิงวิชาชีพ ที่

ซับซ้อนตามกระบวน ทาง

นิตศิาสตร์ได้ด ี

-เพ ิ ่ มการออกแบบการ

สร้างทักษะความเชี่ยวชาญ

ทางวิชาชีพ ที ่หลากหลาย 

เพ ื ่อให ้น ิส ิตม ีท ักษะการ

ปฏิบัติทางนิติศาสตร์ได้ดี

ยิ่งขึ้น และครอบคลุม 

-เ พ ิ ่ ม ก า ร ท ว น ส อ บ

สมรรถนะของผู ้เร ียนจาก

ฝึกงานในรายวิชาฝึกงาน 

รวมตลอดถึงกลุ่มวิชาคลินิก

กฎหมาย 
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ช้ันปี ผลการเรียนรู ้ที ่คาดหวังราย

ช้ันปี (สมรรถนะรายชัน้ปี) 

ผลการประเมิน การทบทวนเพื่อปรับปรุง 

ด้วยตนเอง และทักษะในการ

ประกอบวิชาชีพ โดยมี การ

จัดการเรยีนการสอน 

ในรายวิชาที่เน้นให้มีการฝึก

ท ั ก ษ ะ ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ท า ง

น ิต ิศาสตร์ เพ ื ่อให ้สามารถ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพทางด้าน

กฎหมายได้ 

 

3) การประเมินเมื่อสำเร็จการศึกษา หลักสูตรฯ มีการประเมินผลนสิิตเป็นรายบุคคล ซึ่งต้อง

เรียนครบมีจำนวนหน่วยกิตตามหลักสูตร 139 หน่วยกิต มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชา

ที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และสอบผ่านภาษาอังกฤษ 

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินติดตามการดำเนินการของ

หลักสูตร พบว่า นิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 280 คน จากจำนวนรับเข้าตอนชั้นเรียนปีที่ 1 เข้า 505 

คน คิดเป็นร้อยละ 55.44  

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้ตระหนักถึงความสอดคล้องของการวัดและการประเมินผลผู้เรียนกับ 

CLOS และ PLOs รวมถึงประเด็นการวัดและการประเมินผลส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุ CLOS และ 

PLOs สม่ำเสมอ จึงวางแผนทบทวนระบบและวิธีการวัดและการประเมินผลผู้เรียนของหลักสูตร โดย

กำหนดไว้ในการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์ 
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หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563  ได้กำหนดนโยบาย

เรื่องการประเมินผลนิสิตและการอุทธรณ์ของนิสิต ซึ่งหลักสูตรใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการจัดการ

เรียนการสอนทุกรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชารับผิดชอบวางแผนจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนที่จะ

นำไปใช้ตอ้งผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  

 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรจะดำเนินการในส่วนของการประเมินผลการเรียนรู้ ดังต่อไปนี ้ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกำหนดรูปแบบ หรือ วิธีการที่จะใช้

ประเมิน สัดส่วนการประเมิน ระยะเวลาประเมิน เครื่องมือ/ แบบประเมินที่ใช้ใน มคอ.3/มคอ. 4 และ

ระบุวิธีการและระยะเวลาในการร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมิน (appeal policies) (โดยหลักสูตรเน้นการ

ใช้แบบประเมินกลางที่พัฒนาเป็นแบบรูบริค (Rubrics) / หากรายวิชาพัฒนาแบบประเมินขึ้นใหม่ ต้อง

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรก่อนนำไปใช้)  

2) กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของการประเมินผลที่กำหนดใน มคอ.3 /

มคอ.4 ให้นิสิตทราบในชั่วโมงปฐมนิเทศก่อนเริ่มการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบการประเมิน วิธีการ 

ระยะเวลาประเมิน เครื่องมือ/ แบบประเมินที่ใช้ช่องทางการแจ้งผลการประเมิน วิธีการ และระยะเวลา

ที่นสิิตสามารถอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมนิ รวมทั้งเปิดโอกาสใหน้ิสติซักถามข้อสงสัยต่างๆได้  

สำหรับการอุทธรณ์ของนสิิต หลักสูตรกำหนดให้นสิิตสามารถยื่นคำร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณี

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล โดยสามารถใช้ระบบการร้องเรียนกลาง

ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจัดไว้ให้ และนอกจากนี้ทางคณะฯ ได้สื่อสารช่องทางระบบร้องทุกข์ของ

คณะฯ และมีขัน้ตอนการอุทธรณ์/ร้องเรียน และการดำเนินการระบุไว้อย่างชัดเจนแจง้ให้นิสิตทราบและ

เผยแพรไ่ว้ทางหน้าเพจของคณะฯ ดังนี้นสิิตนงึสามารถโต้แย้ง สอบถาม และอุทธรณ์ผลการประเมินได้

โดยตรงกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆและสามารถเขียนคำร้องเพื่อขอดูผลการประเมินโดยเขียนคำ

ร้องและยื่นคำร้องไปที่เจา้หนา้ที่วชิาการของคณะเพื่อดำเนนิการตามขั้นตอนต่อไปได้ตลอดทั้งเทอม

AUN 4. 2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 

communicated to students, and applied consistently. 
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โดยได้ช้ีแจงให้นิสิตทราบว่านิสิตสามารถติดต่ออุทธรณ์/ร้องเรียน /ขอคำอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ผ่าน

ทางคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร

และกิจการพิเศษ ประธานหลักสูตร อาจารย์ที ่ปรึกษา อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู ้สอน 

นักวิชาการศกึษาประจำคณะ ผ่านช่องทางต่างๆ (ตาราง AUN 4.2)  

ในปีการศึกษา 2564 จากการติดตามผล พบว่า นิสิตสามารถเข้าถึงการร้องทุกข์ ส่วนใหญ่เป็น

ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เช่น การสอบถามขั้นตอนการลงทะเบียน การขอเพิ่ม/ถอนที่นั่งในหมู่

เรียน การสอบถามข้อมูลการเปิดรายวิชาของแต่ละภาคการศึกษา สถานที่การขอรับการฝึกงาน การขอดู

คะแนน การขอดูคะแนนสอบ การขอดูผลการสอบ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคณะฯ ได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึง 

การรอ้งทุกข์ ร้องเรียนที่หลากหลายมากยิ่งขั้น เช่น การจัดประชุมนิสิตพบผูบ้ริหารคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้

สามารถตอบสนองต่อข้อร้องเรียน /ร้องทุกข์ และนำมาปรับปรุงการดำเนินการในหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 

ตาราง AUN 4.2 ช่องทางการอุทธรณ์/การร้องเรียน 

ระดับการเข้าถงึ ช่องทางการอุทธรณ์/ร้องเรยีน การประเมิน การปรับปรุง 

คณบดี -โทรศัพท์สายตรง/ 

-การประชุมผู้บริหารพบนิสติ/ 

-Line/ 

-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 

น ิ ส ิ ต ส าม า รถ

เ ข ้ า ถ ึ ง ช ่ อ ง

ทางการร้องทุกข์

ได ้ในช่องทางท ี่

หลากหลาย 

พ ิจารณาปร ับปรุง

เพิ่มเติมช่องทางการ

เข้าถึงการร้องทุกข์ได้

ใ น ห ล า ก ห ล า ย

ช่องทาง เช่น การจัด

ป ร ะ ช ุ ม น ิ ส ิ ต พ บ

ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ค ณ ะ 

ตลอดจนน ิ ส ิ ตพบ

อาจารย์ผู ้สอนคณะ

นิตศิาสตร์ เป็นต้น 

ร อ ง คณ บ ด ี ฝ ่ า ย

วิชาการ 

-โทรศัพท์สายตรง/ 

-การประชุมผู้บริหารพบนิสติ/ 

-Line/ 

-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 

ร อ ง คณ บ ด ี ฝ ่ า ย

พัฒนาคุณภาพนิสิต 

-โทรศัพท์สายตรง/ 

-การประชุมผู้บริหารพบนิสติ/ 

-Line/ 
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-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 

ผ ู ้ ช ่ วยคณบด ีฝ ่าย

สื ่อสารองค์กรและ

กิจการพิเศษ 

-โทรศัพท์สายตรง/ 

-การประชุมผู้บริหารพบนิสติ/ 

-Line/ 

-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 

ประธานหลักสูตร -การประชุมผู้บริหารพบนิสติ 

-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 

อาจารย์ที่ปรึกษา -กิจกรรมนิสติพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

-ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างคำสั่ง

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายว ิ ชา /อาจารย์

ผูส้อน 

-ตลอดระยะเวลาทั้งเทอมที่มีการเรียน

การสอน 

-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 

น ักว ิชาการศ ึกษา

ประจำคณะ 

-โทรศัพท์สายตรง/ 

-Line/ 

-E-mail/ 

-Chat ใน Facebook / MS-Team 
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การประเมนิผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาของหลักสูตรนิตศิาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 

2563 ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและการให้ระดับผลการศึกษาใช้วิธีการอิงเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับนิสิต  

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จะออกแบบการประเมินผลตามกลยุทธ์การประเมินผลที่กำหนดไว้ใน

หลักสูตร หลังจากนั้นจะดำเนนิการตามขั้นตอนผ่านการพิจารณาและกำหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ.4  

ในชั่วโมงแรกของการเริ่มเรียนในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้แจ้งให้นิสิตทราบทั้งในส่วน

ของการประเมิน แบบประเมินที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผล 

ขอบเขตเนื้อหาที่จะสอบ กำหนดวันเวลาในการสอบ กำหนดเวลาในการส่งงาน ช่องทางการส่งงาน ช่อง

ทางการใหข้้อมูลย้อนกลับ รวมตลอดถึงขั้นตอนการอุทธรณ์/ร้องเรียนต่างๆ 

ในระหว่างเรียน อาจารย์ผู้สอนจะชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการมอบหมายงานอย่างละเอียด 

รวมทั้งแนวการประเมินผลแบบฝึกหัดหรือชิ ้นงานนั้น ๆ รวมตลอดถึงทำความเข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้

ประเมินเป็นระยะๆ  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลรายวิชาดำเนินการตามขั้นตอนการ

พิจารณาจากทีมอาจารย์ผู้สอน ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรจะติดตาม

ผลการศกึษาของนสิิตทุกรายผ่านทางระบบ REG ของกองบริการการศึกษา  

หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดทำ มคอ.5 มคอ.6 และบันทึกข้อมูลระดับขั้นของ

นิสติเพื่อรายงานตามขั้นตอนต่อไป 

การประเมินการเรียนรู้ระดับหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 กล่าวคือ นิสิตต้องเรียนครบตามหน่วยกิตตามหลักสูตร 139 หน่วยกิต มี

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และสอบผ่านภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย หากนิสิตผ่านตามเกณฑ์ที่ระบุไว้จะถือว่านิสิตมีคุณสมบัติตรงกับ PLOs และ 

CLOs ตลอดจนปรัชญาของหลักสูตร มีคุณสมบัติของบัณฑติของหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ ซึ่งนิสติสามารถ

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 

completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied 

consistently.  
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เข้าถึง มคอ. 2 ได้จากเว็บไซต์ของคณะฯ นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งให้นิสิตทราบเป็นรายบุคคลโดยอาจารย์

ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ดังกล่าวและมีการติดตามนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ  มีแนวโน้มไม่

จบการศึกษาหรือจบการศึกษาล่าช้าผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีคณะกรรมการวิชาการเป็นผู ้คอย

กำกับติดตาม ผลการดำเนนิงานในทุกๆ ภาคการศกึษา  

ในปีการศึกษา 2564 การรายงานผลการให้ระดับผลการศึกษาทุกรายวิชาเป็นไปตามกระบวนการ

และที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไม่พบเหตุการณ์ข้อผิดพลาดในการประเมินผล หลักสูตรไม่ได้รับข้อร้องเรียน/

อุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมนิผลจากนิสิตทั้งในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร  
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หลักสูตรฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลตั้งแต่การกำหนดวิธีการ 

เครื่องมือ นิสิตทุกคนจะได้รับการประเมินผลด้วยวิธีเดียวกันทุกรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ ประชุม

ร่วมกับทีมผู้สอนกำหนดวิธีการวัดประเมินผลที่ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และ CLOs ของรายวิชา รูปแบบ

การประเมนิผล สัดส่วนการประเมิน เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน และจัดทำ มคอ.3/ มคอ.4 

ในปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้การประเมินผลรายวิชาต่างๆ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2563 หลักสูตรใช้แบบประเมินที่พัฒนาร่วมกันในลักษณะของ 

rubrics และ marking schemes โดยถูกนำใช้ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน และนอกจากนี ้ 

การสอบในรายวิชาส่วนใหญ่เป็นแบบเขียนตอบ(อัตนัย) ผู้สอนจะเป็นผู้ออกข้อสอบและนำเข้า

ประชุมทีมผู้สอน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อคำถาม ระดับการวัดผล และนำเข้าคณะกรรมการวิพากษ์

ข้อสอบเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพอีกครั ้ง ทั้งนี้ข้อสอบอัตนัยผู้สอนจะจัดทำเกณฑ์การตรวจให้

คะแนน (marking schemes) เพื่อให้มคีวามเที่ยงตรงในการให้คะแนนและเป็นธรรมกับนิสติ ทั้งนีห้ลักสูตรได้

กำหนดให้อาจารย์ผูส้อนเป็นผู้ตรวจข้อสอบในรายวิชาที่สอนด้วยตนเอง  

สำหรับการให้คะแนนผลงานของนิสิต เช่น การรับฟังการนำเสนอรายงานกลุ่ม หลักสูตรใช้วิธีการ

ประเมินโดยผูส้อนเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรง หลังจากนั้น จะเป็นขั้นตอนการรวบรวมคะแนนส่วนต่างๆ และ

การให้ระดับผลการศึกษา ผู้สอนจะดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการ

ประเมินผล เมื่อสิ้นสุดกระบวนการในระดับรายวิชา ผลการศึกษาจะถูกนำเข้าพิจารณาเพื่อให้ความ

เห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการวิพากษ์ผลการเรียนของคณะนิติศาสตร์ก่อน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะรายงานผลการศึกษาในระบบ REG พร้อมทั้งจัดทำรายงานใน มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา หลังจากนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลจะถูกพิจารณา

โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเป็นข้อมูลป้อนกลับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู ้สอน

รับทราบ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาเรื่องการประเมินผลในการจัดการรายวิชาในวงรอบต่อไป  

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, timelines, 

and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and fairness in 

assessment.  
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ในปีการศึกษา 2564 ภายหลังการติดตามควบคุมกำกับกระบวนการประเมินผลของทุกรายวิชาที่

เปิดสอน พบว่า หลักสูตรสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลได้ตามแผนที่วางไว้การดำเนินการ  

เป ็นไปตามกระบวนการ  ไม่ม ีความผิดปกติ / ข้อร ้องเร ียน /อุทธรณ์จากอาจารย์ผ ู ้สอน  นิส ิตและ 

คณะกรรมการพจิารณาผลการเรียน 
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หลักสูตรฯปรับปรุง พ.ศ.2560 และ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตร (PLOs) และ

ถูกถ่ายทอดลงมาเป็นวัตถุประสงค์ระดับรายวิชา (CLOs) ไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายสำคัญที่

อาจารย์ผูส้อนและนิสติจะได้เข้าใจตรงกัน ดังนัน้ ในการพิจารณา มคอ.3 และมคอ. 4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ จะพิจารณาวิธีการประเมินผลและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลที่แต่ละ

รายวิชากำหนดขึ ้นว่าสามารถนำไปสู ่ว ัตถุประสงค์ระดับหลักสูตรหรือไม่  หากไม่สามารถแสดง

ความสัมพันธ์/เชื่อมโยง จะแจ้งกลับให้ผู้สอนทบทวน  

ในปีการศกึษา 2564 ในกระบวนการพิจารณาก่อนจัดการเรียนการสอน พบว่า วิธีการจัดการเรียน 

การสอนและวิธีการประเมินผลทุกรายวิชาสามารถสะท้อนความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ระดับหลักสูตรได้ 

อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้วางแผนการประเมินติดตามความเชื่อมโยงระหว่างวิธีการวัดประเมินผลเมื่อ

สิน้สุดการศกึษา  

  

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the expected 

learning outcomes of the programme and its courses.  
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หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ.2560 และพ.ศ. 2563 ได้ระบุแนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับและแนว

ทางการช่วยเหลือนิสิต ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ไว้อย่างชัดเจน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ/ ประเมินผลการ

เรียนระหว่างเรียน (formative assessment) เช่น สังเกตการมีส่วนร่วม การตอบคำถาม ร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ร่วมอภิปราย ทำแบบฝึกหัดทั้งในขณะเรียนทันที หรือผ่านแบบฝึกหัด หรือผลงาน การให้

ข้อมูลย้อนกลับผ่านระบบออนไลน์ในช้ันเรียนและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วน

ร่วม ในการให้ข้อมูลย้อนกลับได้ทันทีและทั่วถึง จากการสอบถามการดำเนินการลักษณะดังกล่าว นิสิตมี

ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโอกาสปรับปรุงตนเองให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้ ส่วน

การให้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินผลหลังเสร็จสิ ้นกระบวนวิชา  เช่น การสอบ การทำรายงาน 

(summative assessment) อาจารย์ผู้สอนดำเนินการหลังจากที่สิ้นสุดภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการประเมินใน

ภาพรวมระดับรายวิชา  

ตาราง AUN 4.6 (1) แสดงการประเมินผล การให้ขอ้มูลป้อนกลับแก่นิสิต 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การประเมิน การปรับปรุง 

-กิจกรรมการเรียนสอน

โดย ใ ช ้ ก า ร ว ิ เ ค ร าะห์

วินิจฉัยกรณีศึกษา เป็น

รายกลุ่ม 

สะท้อนผ่านการตรวจ

แบบฝึกหัด/รายงาน 

และให้ข ้อเสนอแนะ

เพื ่อให้นิส ิตกลับไป

ปรับปรุงแก้ไข 

นิส ิตได ้ร ับข ้อมูล

ป้อนกลับที่ทันเวลา

ค ร อ บ ค ล ุ ม ทุ ก

รายวิชา  
 

-เพิ่มการให้ข้อมูลป้อนกลับ

ที่ทันเวลา 

- เพ ิ ่ ม รายละ เอ ี ยดและ

ช ่ อ ง ท า ง ก า ร ใ ห ้ ข ้ อ มู ล

ป้อนกลับทั้งโดยวาจา และ

เป็นลายลักษณ์อักษร จะ

ช่วยส่งเสริมให้นสิิตมผีลการ

เรียนรูท้ี่ดขีึน้ 

-ก ิจกรรมการนำเสนอ

กรณีศกึษาเป็นรายบุคคล 

สะท้อนผ่านการตรวจ

แบบฝึกหัด/รายงาน 

และให้ข ้อเสนอแนะ

เพื ่อให้นิส ิตกลับไป

ปรับปรุงแก้ไข 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner.  
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ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การประเมิน การปรับปรุง 

-ก ิจกรรมการนำเสนอ

ก รณ ี ศ ึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร

อภปิรายกลุ่ม 

สะท้อนผ่านรายงาน

ข อ ง น ิ ส ิ ต แ ล ะ ใ ห้

ข ้อเสนอแนะเพื ่อให้

นิสิตกลับไปปรับปรุง

แก้ไข 

-การสัมมนา การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิทาง

น ิ ต ิ ศ า ส ต ร ์ ใ น

สถานการณ์จำลอง 

และสถานการณ์จริง 

ในแหล่งฝึก 

 

จากผลการตดิตามพบว่านิสติมีผลลัพธ์การเรียนรู้ดขีึ้น เนื่องจากการวิเคราะพบว่าอาจารย์ผู้สอนมี

การให้ข้อมูลป้อนกลับในหลากหลายช่องทาง Chat, line, Microsoft team, conference, Google meeting, 

inbox, face book รวมทั้งทางโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรมีแนวทางปรับปรุง และเพิ่มเติมกิจกรรม

ให้คณาจารย์ผู้สอนได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกแบบวิธีการสอน การวัดประเมินผลที่

สะท้อนทักษะการปฏิบัติทางนติิศาสตร์ได้หลากหลายมากขึ้น 
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ในการดำเนินการของหลักสูตรฯปรับปรุง พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2563 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน

แต่ละวิชา อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรจะมีการทบทวนกระบวนการจัดการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละ

รายวิชา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิต อาจารย์ผู้สอน และพี่เลี้ยงในแหล่งฝึกรวมไปถึงแหล่งฝึก

ภาคปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้ใช้บัณฑิตและสถานประกอบการ เพื่อนำมาใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับในปีการศึกษา 2564 ยังคงมีสถานการณ์การระบาด covid-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังคงมี

การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อาจารย์ผู ้สอนและอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร นำ

แผนการประเมินผลที่กำหนดไว้มาทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

รวมทั้งมกีารกำหนดองค์ประกอบของการประเมินผล การวิเคราะห์บทบาทของนักกฎหมายในสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงและสื่อสารไปยังนิสติผู้เรยีนด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการตอบสนองความตอ้งผู้มสี่วนได้เสีย 

 

  

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. 
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AUN-QA Criterion 3 – 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.  
 

4 

4.2 The assessment and assessment-appeal policies are shown to be explicit, 

communicated to students, and applied consistently. 

4 

4.3 The assessment standards and procedures for student progression and degree 

completion, are shown to be explicit, communicated to students, and applied 

consistently. 

4 

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking schemes, 

timelines, and regulations, and these are shown to ensure validity, reliability, and 

fairness in assessment. 

4 

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of the 

expected learning outcomes of the programme and its courses. 

4 

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely manner. 4 

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. 

4 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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Criteria 5 : Academic Staff 

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, 

redeployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity 

of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the quality 

of education, research, and service. 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 

and communicated. 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 

qualifications, experience, and aptitude 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system 

which accounts for teaching, research, and service. 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, and 

accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 

freedom, are well defined and understood. 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff 

are systematically identified, and that appropriate training and development activities are 

implemented to fulfil the identified needs. 

5.8 The programme to show that performance management including reward and recognition is 

implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
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คณะนิติศาสตร์ตระหนักดีว่าคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความสำคัญอย่างยิ ่งต่อการ

จัดการเรียนการสอนพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และการให้บริการ

วิชาการ ดังนั้นคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะการสอน ทักษะการทำวิจัย ทักษะการให้บริการ เทคนิคการ

สอน ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาตนเองของคณาจารย์จึงมีความจำเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุง

อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการศกึษา วิจัย บริการวิชาการ  

ในปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 39 อัตรา (ผู้ช่วยสอน 1 คน)

ปฏิบัติงานจริง 3 อัตรา ลาศึกษาต่อ 1 อัตรา นับได้ว่าคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการจำนวนมากที่สุดเมื่อ

เทียบกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีจำนวนอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือมีตำแหน่งทางวิชาการมากกว่าหรือเทียบได้กับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำใน

ส่วนภูมิภาค โดยบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 7 คน ปริญญาโท 

31 คน ปริญญาตรี 1 คน ซึ่งทุกคนมวีุฒิการศกึษาตรงสาขาคือนิติศาสตร์หรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร์ที่

เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีอาจารย์ที่มีตำแหน่ง

ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 1 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 20 คน ผู้ช่วยสอน 1 คน จึงมี

แผนในการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้ 

1. คณะฯ มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และมีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงาน ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การขอตำแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเรียน

การสอน การเลื่อนขัน้เงินเดือน การวิจัย บริการวิชาการ เพื่อตอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง  

1.1 แผนเรื่องการศกึษาต่อ ในปีการศกึษา 2561 คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ 

(ระยะสั้น) ด้านการเพิ่มวุฒิการศกึษาโดยขอใหม้หาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศกึษาในระดับปริญญาเอก

ให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ ในระหว่างปีการศกึษา 2561 – 2564 ปีการศกึษาละ 1 ทุน ดังนี้ 

  

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, promotion, 

redeployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure that the quality and quantity 

of the academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 
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ปี

การศึกษา 

ประเภททุน ชื่ออาจารย์ สถานะปัจจุบัน 

2561 ประเภท ข. ผูช่้วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ 

(คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์) 

ได้ทุน - ลากำลังศกึษาต่อ 

2562 ประเภท ก. อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต        

(คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์) 

ได้ทุน – เตรียมลาศกึษาต่อ 

2563 ประเภท ก. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปราณี นางแล    

(อยู่ระหว่างพัฒนาภาษาอังกฤษ) 

อยู่ระหว่างพัฒนาภาษาอังกฤษ 

 

ในแผนระยะยาวคณะ ฯ ได้สำรวจความต้องการศึกษาต่อของคณาจารย์ และระบุไว้แผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการเพื่อนำมาวางแผนในการจัดหาคณาจารย์ในสาขาวิชามาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลา

ศกึษาต่อ และจัดทำแผนพัฒนาระยะสั้นต่อไป 

1.2 แผนพัฒนาเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามแผนพัฒนาอาจารย์ด้านการขอตำแหน่งทาง

วิชาการ คณะฯ ได้กำหนดเป้าหมายไว้ที่ปีการศกึษาละ 2 คน ซึ่งในปีการศกึษา 2563 มีผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ครบระยะเวลาขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานจำนวน 6 ท่าน ขอรับการประเมินการสอน และ

ผ่านการประเมินแล้ว 3 ท่าน ส่วนอาจารย์ที่ครบระยะเวลาขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิบัติงาน

จำนวน 6 ท่าน อยู่ระหว่างการประเมินการสอน 1 ท่าน นอกจากนั้นยังได้ติดตามอาจารย์ที่ครบระยะเวลา

ในการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยแจ้งเป็นบันทึกข้อความเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์จัดทำเอกสารเพื่อขอ

ตำแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้คณะฯ ได้มีการจัดการขั้นตอนการขอตำแหน่ง มีบุคลากรดูแลด้านการทำ

เอกสาร การเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ 

1.3 แผนพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน เพื่อตอบผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (ELO) คณะฯ ได้นำแผน

ไปสู่การปฏบิัติดังนี ้

1.3.1 จัดทำโครงการในแผนปฏบิัติการเพื่อพัฒนา ELO ตามหลักสูตร โดยมีบุคลากรสายวิชาการ

เข้าร่วมทั้งสิน้จำนวน 20 คน และโครงการการวัดผลประเมินผล (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
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 1.3.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน 

รวมถึงดา้นอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และประชาสัมพันธ์การอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตามช่องทางที่

คณาจารย์เข้าถึง  

1.3.3 นำเอาการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านเทคนิคการเรียนการสอน และการใช้เทคนิคการ

เรียนการสอนมาเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาขั้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี 

1.3.4 ด้านการเข้าสู่ UPPSF ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ UPPSF 

คณะฯ ได้ส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

เข้าสู่ UPPSF ดังกล่าวอย่างทั่วถึง และคณะยังจัดโครงการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะเข้าสู่  UPPSF 

นอกจากนี้สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม และอนุเคราะห์ให้อาจารย์ในคณะ ฯ ไปเป็นพี่เลี้ยงให้คณะ ฯ อื่น 

ๆ ซึ่งในปี 2564 คณะฯ มีอาจารย์ที่ได้ UPPSF ระดับ 3 จำนวน 3 ท่าน และระดับ 2 จำนวน 2 ท่าน  

1.4 เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการโดยผ่านกลไกการเลื่อนขั ้นเงินเดือน โดยในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีคำสั ่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์

หลักเกณฑ์การปฏิบัติหนา้ที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่ง

ได้นำผลงานของบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งในเชิง



171 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

คุณภาพและปริมาณมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดอืนของบุคลากรมีหลักเกณฑ์ที่

ชัดเจน ตรวจสอบได้ และความเป็นธรรม และเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการของคณะพัฒนา

เทคนิคการสอน สร้างสรรค์งานวิจัย และให้บริการวิชาการ และได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติในการ

พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน1ในปีการศกึษา 2561 จนถึงปัจจุบัน 

1.5 ด้านการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ คณะได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการทำวิจัย

เกี ่ยวกับแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที ่ และได้นำมาบรรจุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื ่องเปิดรับข้อเสนอ

โครงการวิจัยงบรายได้ประจำปี 2564 ให้ได้รับการพิจารณาทุนเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ปี 2563 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้กำหนด SUPER KPI ด้านการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติคณะนิติศาสตร์จึง

ได้เพิ ่มทุนวิจัยสำหรับบุคลากรที่ขอทุนและจะนำงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับ

นานาชาติตามที่ ก.พ.อ กำหนดจำนวนทุนละ 50,000 บาท 

1.6 ด้านบริการวิชาการคณะฯ มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการโดยกำหนดให้มีศูนย์

ให้บริการวิชาการด้านกฎหมายแก่ประชาชน และพัฒนาให้การบริการวิชาการเป็นพื้นที ่ในการสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสร้างทักษะในการประกอบวิชาชีพและความ

รูปนอกหลักสูตรแก่นิสิต ให้คณาจารย์และนิสิตได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับสังคม และ

ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง  คณะฯ จึงได้พัฒนาอาจารย์โดยส่งไปอบรมด้านคลินิกกฎหมายเพื่อ

บริการวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ เพราะปีการศึกษา 2563 เป็นปีการศึกษาแรกที่ทางคณะนิติศาสตร์

ได้เปิดสอนวิชาคลินิกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยเฉพาะ

วิชาคลินิกให้คำปรึกษาและคลินิกเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชนซึ่งมีอาจารย์ร่วมรับผิดชอบสอน และ

ดูแลการให้บริการให้คำปรึกษาและเผยแพร่ความรู้รวม 9 ท่าน เฉพาะในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สามารถ

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ขอรับคำปรึกษาได้ 30 ราย คณาจารย์เป็นผู้ดูแลนิสิตในการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนได้ 4 

ครั้ง และให้บริการวิชาการกับสถาบันการศกึษาต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวได้ส่งผลต่อ

การพัฒนาทักษะการให้บริการวชิาการของทรัพยากรบุคคลสายวิชาการของคณะเป็นอย่างดี 

 
1 หลักเกณฑ์ประกาศคณะนิติศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน สำหรับพนักงานสายวชิาการ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2562 
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 นอกจากนั้นคณะฯ ได้สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำการบริการวิชาการแก่ชุมชนตอบปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” ซึ่งปี 2564 คณะฯได้รับทำโครงการบริการ

วิชาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล จำนวน 7 โครงการ และได้รับการเชิญให้ไปบริการวิชาการอีกหลาย

หน่วยงาน 

ดังนั ้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์จึงได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพและ

ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามแผนบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการของคณะ 

2. ในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง คณะนิติศาสตร์ได้วิเคราะห์เรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณ

ของบุคลากรสายวิชาการแล้วพบว่า ในรอบ 10 ปี (ปี 2563-2573) ไม่มีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณตาม

เกณฑ์ แต่จะมีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียณตามเกณฑ์จำนวนเพียง 1 อัตราในปี 2574 ส่งผลให้ปัจจุบัน

คณะฯ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดแผนในการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาการ (ยกเว้นการรับ

สมัครอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออกไปในปี 2561 และ 2562) ประกอบกับจำนวนนิสิตมี

แนวโน้มลดลงอันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นอันเป็นผลจากอัตราการเกิด

ของประชากรในประเทศลดลง 

หมายเหตุ : ไม่นับผู้ช่วยสอน 

ปีการศึกษา จำนวนอาจารย์

ท้ังหมดต้นปี

การศึกษา 

จำนวนอาจารย์ลาออก/

เกษียณในระหว่างปี

การศึกษา 

จำนวนอาจารยเ์ข้า

ใหม่ระหว่างปี

การศึกษา 

จำนวนอาจารย์ท้ังหมด

ปลายปีการศึกษา 

2559 35 1 3 37 

2560 37 1 2 38 

2561 38 - 1 39 

2562 39 1 1 39 

2563 39 - - 39 

2564 38 - - 38 
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นอกจากคณาจารย์ประจำแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้มีแผนในการเพิ ่มคุณภาพของการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณและดำเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาชีพ และวิชาการมาให้

ความรู้แก่นิสิตใน “โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ” ซึ่งมี

อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถระดับประเทศมาบรรยาย เช่น ศ.ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ว่าที่ร้อยตรี 

ดร.ถวัลย์ รุยาพร, พ.ต.อ.เทิดสยาม บุญยะเสนา, พ.ต.อ.ดร.สมญัติ  คำปาละ เป็นต้น  

 ดังนั ้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์มีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การพัฒนา

หลักสูตรฯ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์คุณสมบัติของ สกอ. ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วย

คณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจำคณะฯ  และคณบดี คณาจารย์ได้รับการ

พัฒนาทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะด้านการสอน การวิจัย และการให้บริการ

วิชาการอย่างรอบด้านตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านคุณภาพของ

บุคลากรสายวิชาการจงึมแีนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
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ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ได้กระจายภาระงานสอนทั้ง

รายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่บริการให้กับหลักสูตรของคณะอื่น ให้กับบุคลากรสายวิชาการโดยเฉลี่ย

คนละ 8-15 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยากำหนดภาระงานสอนไว้ที่ 

15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์2 นอกเหนือจากภาระงานสอนบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ ได้ผลิตผลงานวิจัย 

บทความวชิาการ หนังสือ และออกไปให้บริการวิชาการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการมี

ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มมีาตรฐาน เช่น วารสารหรอืรายงานการประชุมที่มี

กองบรรณาธิการกลั่นกรอง และการได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากรอบรม บรรยายพิเศษ 

เป็นต้น 

 ในส่วนจำนวนนิสิตต่อการดูแลของคณาจารย์นั้นนิสิตในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,301 

คน ส่วนคณาจารย์ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลามีจำนวน 35 คน อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตคือ 1:37 ซึ่ง จาก

อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาที่กระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

ไว้สำหรับคณะนิติศาสตร์คือ 1:50 ดังนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนจึงไม่เกินสัดส่วนที่กระทรวงฯ 

กำหนด ทำให้สามารถดูแลรับผิดชอบนิสิตอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ คณาจารย์มีเวลาไปพัฒนาตนเอง 

ทำวิจัย และบริการวิชาการอกีด้วย 

  

 
2 ตารางภาระงานสอนปีการศึกษา 2564 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to improve the 

quality of education, research, and service. 
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ตารางข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรปี 2564 

ประเภท ชาย หญิง 
รวม จำนวนอาจารย์ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก 

หรือคุณสมบัตเิทียบเท่าปริญญาเอก จำนวน (ราย) FTE 

1. ศาสตราจารย์ -     

2. รองศาสตราจารย์ - 1 1 1 1 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 9 6 15 15 5 

4. อาจารย์ 9 7 16 16 1 

รวม 18 15 33 33 7 

หมายเหตุ : การนับอาจารย์ตามตารางไม่รวมผูช่้วยสอน 

หมายเหตุ : การคำนวณ FTE ของอาจารย์ กำหนด 1 FTE เท่ากับการทำงานเต็มเวลา 9 เดือนขึน้ไป 
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 1. การสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะฯเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ

และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในระหว่างปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์มีการขอขยายการรับ

สมัครบุคลากรสายวิชาการแทนอาจารย์ประจำที่ลาออกจำนวน 1 อัตรา และขออาจารย์อัตราทดแทน

จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะได้กำหนดให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนคือ 

สาขากฎหมายมหาชนเนื่องจากวิเคราะห์แล้วผ่านคณะกรรมการประจำส่วนงานอาจารย์ด้านกฎหมาย

มหาชนที่สามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ยังขาดแคลน 

 นอกจากนี้คณะฯ ได้แบ่งความเชี่ยวชาญของอาจารย์เป็นสาขาวิชาต่าง  ๆ ครอบคลุมทุกแขนงของ

นิตศิาสตร์ ดังนัน้เมื่อมีการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการคณะฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดคุณวุฒิและความ

เชี่ยวชาญซึ่งเป็นไปตามสาขาวิชาที่คณะฯ ได้จัดสรรขึ้นโดยมีกระบวนการกำหนดอัตรา คุณสมบัติ การ

ประกาศรับสมัคร และการสัมภาษณ์โดยคณบดีเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มคีวามเหมาะสม  

2. ความก้าวหน้าและการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามที่

กระทรวงอุดมศกึษา วิจัย และนวัตกรรม และ ข้อบังคับหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยพะเยากำหนด  

3. การเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง

หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์หลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติหน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งได้นำผลงาน

ของบุคลากรสายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและ

ปริมาณมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน 

ตรวจสอบได้ และความเป็นธรรม เมื่อร่างแล้วได้มีการนำเข้าที่ประ ชุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น จากนั้นนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประจำคณะฯ และนำมาเป็นแนวปฏิบัติในการเลื่อน

ขั้นเงินเดือนในปี 2561 จากนั้นนำมาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์อีกครั้งเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข

ใช้เป็นแนวปฏบิัติในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนในปีการศกึษา 2562 จนถึงปัจจุบัน 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are determined, evaluated, 

and communicated 
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4. ด้านการมอบหมายภาระงานสอนให้บุคลากรสายวิชาการ คณะฯ มปีระกาศคณะนิตศิาสตร์เรื่อง

มาตรฐานงานวิชาการของคณะฯ และสื่อสารให้บุคลากรสายวิชาการทราบ ส่วนเรื่องของการกำหนดผู้สอน

ในแต่ละรายวิชาการนั้นคณะฯ ให้อาจารย์แสดงความประสงค์สอนในรายวิชาต่าง ๆ จากนั้นนำเข้าที่ประชุม

สามัญคณะนิติศาสตร์เพื่อรับทราบ ผ่านการพิจารณาของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะพิจารณาจากประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องมาตรฐานงานวิชาการของคณะฯ ที่

กำหนดไว้ ได้แก่ 1. คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา 2. ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีที่รายวิชาที่สอน

ไม่ตรงกับวุฒิที่สำเร็จการศกึษาจะต้องเคยมีภาระงานสอนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่านการอบรม

และ/หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และ

กระจายภาระงานสอนให้เท่า ๆ กัน ในส่วนของรายวิชาเอกเลือกคณะฯ ได้กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาขา

ปรึกษากับคณาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มสาขาให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดรายวิชาเอกเลือกที่จะเปิดในแต่

ละภาคการศึกษา เพื่อให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่กระจายอำนาจและความมีส่วนร่วมของ

หัวหน้าสาขาวิชาที่มีต่อหลักสูตรคณะฯ รวมถึงการนำ ELO ลงไปสู่รายวิชาของแต่ละชั้นปี คณะฯ ก็ได้จัด

โครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดรายวิชาที่รับผิดชอบ ELO ชั้นปีที่รับผิดชอบ ELO นำเข้าสู่ที่ประชุม

คณะกรรมการประจำส่วนงาน และประกาศให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันเพื่อนำไปปฏบิัติ 

การดำเนินของคณะฯ ในเรื่องการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนเงินเดือน การกำหนดภาระ

งานและการกำหนดบทบาทให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ช ัดเจน เหมาะสม 

ครอบคลุมทั้งด้านการสอน วิจัย และบริการวิชาการ จงึมแีนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
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 คณะนิติศาสตร์มีการกำหนดคุณวุฒิของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจนตั้งแต่ประกาศรับการ

ดำเนินการในคณะ แบ่งเป็น 6 กลุ ่มวิชาได้แก่ กฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายอาญาและ

กระบวนการยุติธรรม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายธุรกิจและการค้า

ระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคคลากรสายวิชาการในกลุ่มวิชา

ทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มวิชาที่ตนสังกัด นอกจากนี้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนจะอยู่

ภายใต้การดูแลของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่วางแผนให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนมี

ความรูค้วามสามารถตรงกับรายวิชาที่สอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

 

  

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are appropriate to 

qualifications, experience, and aptitude. 
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คณะ ฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบที่คำนึงถึงภาระงานด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสะท้อนผลปฏิบัติงานของบุคคลาการสายวิชาการในคณะฯ คือ

ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีพิจารณาขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานสายวิชาการ คณะ

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 2561 และมีการนำมาปรับปรุงแก้ไขโดยความเห็นของคณาจารย์หลังจาก

นำมาใช้ 1 ปี และใช้ต่อมาจนปัจจุบัน ซึ่งมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบทั่ว

กัน  

ในส่วนของมหาวิทยาลัย เมื่อมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อให้รางวัล ยกย่อง คณะฯ ได้ดำเนินการ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับรางวัลต่าง ๆ โดยผ่านความความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำส่วนงาน และ

ความความเห็นชอบของคณบดีตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้นซึ่งในปี 2564 อาจารย์ในคณะฯ 

ได้รับรางวัลได้ UPPSF ระดับ 3 จำนวน 3 ท่าน และระดับ 2 จำนวน 3 ท่าน ระดับ 1 จำนวน 1 ท่าน และ

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ยังได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจำปีพุทธศักราช 2564 จำนวน 1 

ท่าน 

นอกจากนั้นคณะฯ ยังสร้างบรรยากาศของการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ 

เช่น บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการที่ได้มาตรฐานอาจารย์

มืออาชีพอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน รางวัลวิจัยต่าง ๆ มีการทำป้ายแสดงความยินดี และนำข่าวสาร

แสดงความยินดีประกาศลงเว็ปไซด์คณะฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมใิจและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ อีก

ทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ คณะฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อให้บุคลากรไปพัฒนาตนเอง และบรรจุโครงการใน

แผนปฏบิัติการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอีกจำนวนหลายโครงการ  

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a merit system 

which accounts for teaching, research, and service. 
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คณะนิตศิาสตร์ได้กำหนดบทบาท หนา้ที่ ความรับผดิชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ครอบคลุมทุก

พันธกิจ ซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 

2559 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2559 โดยมีการสื่อสารให้ทราบทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์และในที่

ประชุมอาจารย์ ตลอดจนได้เปิดโอกาสให้บุคลากรสายวิชาการได้ร่วมกันกำหนดภาระงานขั ้นต่ำ 

ประกอบด้วยภาระงานด้านการสอน จำนวนอย่างน้อย 12  ชั่วโมง ซึ่งภาระงานวิจัยในปีการศึกษา พ.ศ.

2564 คณะพยายามพลักดันให้อาจารย์ในคณะได้ทำวิจัยโดยพยายามจัดสรรงบประมาณในการทำวิจัย 

เพื่อเป็นการกระตุ้นใหอ้าจารย์ทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง ส่วนการดำเนินการบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์

ได้ถูกขับเคลื่อนโดยคลินิกกฎหมาย ซึ่งเปิดโอกาสให้อาจารย์ในคณะได้บริการวิชากฎหมายแก่ชุมชน เช่น 

คลินิกเผยแพร่กฎหมายในชุมชน อีกทั้งคณะพยายามให้อาจารย์ในคณะเข้าไปกรอกภาระงานในระบบ HR 

Smart ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ตระหนักถึงภาระงานด้านต่าง ๆ ว่าครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่  

 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and relationships, 

and accountability of the academic staff, taking into account professional ethics and their academic 

freedom, are well defined and understood. 
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 จากการประเมินผลในปีการศกึษา 2564 พบว่า บุคลากรสายวิชาการบางส่วนยังมีผลงานด้านการ

สอนและการวิจัยไม่เป็นไปตามเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำ ทั้งนี้หลักสูตรได้นำผลประเมินไปวิเคราะห์และวาง

แผนการพัฒนาในปีการศกึษา 2565 ต่อไป  
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 ปีการศึกษา 2564 คณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์ มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยได้จัด

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้

สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของอาจารย์ผู้สอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยคณะได้มีการดำเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2561 –2564 อย่างต่อเนื่อง และได้เปิด

โอกาสให้บุคลากรสายวิชาการได้กำหนดแผนการพัฒนาตนเอง ( Individual Plan) ในการเข้าประชุม/อบรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์ทางการพยาบาลในสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ของตนเอง โดยคณะได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับอาจารย์ทุกคน นอกจากนี้แล้วมีการสำรวจความ

ต้องการของบุคลากรสายวิชาการในการปฏิบัติ Faculty practice เพื่อนำมากำหนดแผนการส่งเสริมความ

เชี่ยวชาญ ทักษะ และความสามารถแก่อาจารย์  

  

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the academic staff are 

systematically identified, and that appropriate training and development activities are implemented 

to fulfil the identified needs. 
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 ในปีงบประมาณ 2564 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดให้มีการเชิดชูอาจารย์ในคณะที่ได้รับรางวัลด้านต่าง 

ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล และเป็นตัวอย่างที่ดใีห้กับอาจารย์ในคณะ ได้ถือเป็น

แนวทางในการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ซึ่งคณะได้ดำเนินโครงการที่นำอาจารย์ที่ได้รับรางวัลมาเป็นวิทยกร

และพี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ในคณะ เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพด้านการสอน ที่ได้เชิญอาจารย์

ของคณะมาเป็นวิทยากรเพื่อเล่าประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองด้านการสอน จนผ่านการประเมิน

อาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)  

 

5.8 The programme to show that performance management including reward and 

recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 
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Criteria 5 : Academic Staff 

ปีการศึกษา 

2564 

5.1 The programme to show that academic staff planning (including succession, 

promotion, redeployment, termination, and retirement plans) is carried out to ensure 

that the quality and quantity of the academic staff fulfil the needs for education, 

research, and service. 

4 

5.2 The programme to show that staff workload is measured and monitored to 

improve the quality of education, research, and service. 

4 

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff are 

determined, evaluated, and communicated. 

4 

5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic staff are 

appropriate to qualifications, experience, and aptitude 

4 

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is based on a 

merit system which accounts for teaching, research, and service. 

4 

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles and 

relationships, and accountability of the academic staff, taking into account 

professional ethics and their academic freedom, are well defined and understood. 

3 

5.7 The programme to show that the training and developmental needs of the 

academic staff are systematically identified, and that appropriate training and 

development activities are implemented to fulfil the identified needs. 

3 

5.8 The programme to show that performance management including reward and 

recognition is implemented to assess academic staff teaching and research quality. 

3 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3.62 
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Criteria 6 : Student Support Service 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme are 

shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 

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 for teaching, research, 

and community service. 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and 

workload monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be 

systematically recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made 

where necessary. 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to 

be available to improve learning experience and employability. 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified 

for recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their 

continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined 

to ensure smooth delivery of the services. 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 

enhancement. 
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คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งกำหนดคุณสมบัติในการเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยพะเยาซึ ่งมีเกณฑ์เผยแพร่อยู ่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของคณะ 

www.law.up.ac.th  และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ มีการใช้  

info-graphic ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยประกอบไปด้วยโครงการนักเรียน

เรียนดี โครงการรับตรง 10% โครงการรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) โดยการประกาศรับสมัคร กำหนด

คุณสมบัติ วิธีการขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือก และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมจะเป็น

นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งปรากฏข้อมูลใน www.admission.up.ac.th ซึ่งมีการปรับแก้ไขให้เป็น

ปัจจุบันโดยมหาวิทยาลัยพะเยา  

นอกจากนี้ คณะยังได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย เช่น การส่งใบปลิวและแผ่นพับ การลงพื้นที่แนะแนวสถานศึกษา การสื่อสารกับกลุ่ม

ลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ เพจ Facebook ของคณะนิตศิาสตร์ เป็นต้น 

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรต่างๆ แสดงให้เห็นด้านล่าง ซึ่งจำนวนนิสิตที่รับเข้าใน

แต่ละปีนั้นมีค่าเฉลี่ยที่คงตัว ไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหากเทียบกับสถานการณ์จำนวนผู้เรียนลดลงทั่ว

ประเทศ ทั้งนี้ เมื่อได้สอบถามนิสิตที่เข้ามาใหม่ในแต่ละปีว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ผู้เรียนตัดสินใจเรียนที่คณะ

นิติศาสตร์ ได้รับคำตอบในภาพรวม เช่น ชื่อเสียงในทางที่ดีของคณะนิติศาสตร์ รุ่นพี่ในโรงเรียนเดียวกัน

แนะนำ การรับเข้าในรอบโควตาต่าง ๆ มีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างมาก ตลอดจนการลงพื้นที่แนะแนว

ของคณะและมหาวิทยาลัย เหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนทำให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษา

ของคณะนิตศิาสตร์ทั้งสิน้ 

 

  

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the programme 

are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-date. 

http://www.law.up.ac.th/
http://www.admission.up.ac.th/
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ตาราง AUN 6.1-1 แสดงข้อมูลการรับเข้าของนสิิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

ภาคการศึกษา/ 

ปีการศกึษา 

จำนวนที่ประกาศรบั 

(No. Offered) 

จำนวนผูส้มัคร 

(No. Applied) 

จำนวนผู้มสีทิธิเขา้

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนทีล่งทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2555 400 1062 410 344 

1/2556 400 1565 524 395 

1/2557 400 1593 433 358 

1/2558 400 1066 470 391 

1/2559 400 1439 457 402 

1/2560 400 1221 319 283 

1/2561 400 1108 371 333 

1/2562 400 988 357 320 

1/2563 400 1489 388 306 

1/2564 400 2,214 455 386 
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ตาราง AUN 6.1-2 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

บัญชีบัณฑติ 

ภาค

การศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

จำนวนที่ประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จำนวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 

จำนวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2555 60 198 41 31 

1/2556 60 380 60 46 

1/2557 40 298 45 34 

1/2558 60 145 20 19 

1/2559 60 229 41 35 

1/2560 60 218 33 30 

1/2561 60 143 14 10 

1/2562 60 75 21 17 

1/2563 60 137 16 12 

1/2564 60 194 27 21 
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ตาราง AUN 6.1-3 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาค

การศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

จำนวนที่ประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จำนวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 

จำนวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2555 60 63 5 4 

1/2556 60 142 21 17 

1/2557 40 78 10 8 

1/2558 60 34 7 5 

1/2559 60 57 5 4 

1/2560 60 37 3 3 

1/2561 60 37 4 4 

1/2562 60 31 10 6 

1/2563 60 54 8 6 

1/2564 60 106 12 10 
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ตาราง AUN 6.1-4 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาค

การศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

จำนวนที่ประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จำนวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 

จำนวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2556 60 255 37 27 

1/2557 40 210 25 22 

1/2558 60 115 15 12 

1/2559 60 141 27 24 

1/2560 60 121 13 11 

1/2561 60 121 15 15 

1/2562 60 80 20 18 

1/2563 60 204 39 32 

1/2564 60 223 29 24 
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ตาราง AUN 6.1-5 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) 

ภาค

การศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

จำนวนที่ประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จำนวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 

จำนวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2555 60 148 118 71 

1/2556 100 956 120 79 

1/2557 120 660 119 87 

1/2558 100 333 77 64 

1/2559 60 283 33 28 

1/2560 40 164 21 19 

1/2561 30 97 14 10 

1/2562 30 145 29 28 

1/2563 30 314 70 55 

1/2564 30 82 7 4 
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ตาราง AUN 6.6-6 ข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 

ภาค

การศึกษา/ 

ปีการศึกษา 

จำนวนที่ประกาศ

รับ 

(No. Offered) 

จำนวนผู้สมัคร 

(No. Applied) 

จำนวนผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา 

(No. Admitted) 

จำนวนที่

ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

1/2555 60 358 53 47 

1/2556 100 404 42 25 

1/2557 120 276 30 25 

1/2558 100 114 19 17 

1/2559 60 111 15 15 

1/2560 40 73 9 9 

1/2561 50 47 9 9 

1/2562 30 46 6 6 

1/2563 50 98 20 16 

1/2564 50 67 24 18 
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รูป 2 กราฟสถติกิารรับเข้าศึกษา จำแนกตามปีการศึกษา
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คณะนิติศาสตร์มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการ

และที่ไม่ใช่ทางวิชาการเพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการสอน การวิจัยและการบริการ

วิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีบริการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะของ

นิสติโดยมีการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงานที่จัดทำเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการและวิชาชีพแก่

นิสติโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 

 

แผนระยะสั้นในการสนับสนุนระบบบริการ 

 

แผนระยะยาวในการสนับสนุนระบบบริการ 

- โครงการต้นกล้านักกฎหมาย ประจำปี

การศกึษา 2564 และ 2565 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของคณะนิตศิาสตร์ 

- โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ของคณะนิตศิาสตร์ 

- โครงการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสาร

สำหร ับน ิส ิตและท ูตส ื ่ อสารองค ์กร 

ประจำปีการศกึษา 2564 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ของนิสิตใน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโดยวิทยากร

บรรยายพิเศษ 

 

- โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒน า ร ะ บ บ ฐ า น ข ้ อ มู ล

ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง คณ ะ น ิ ต ิ ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

- โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

- โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการสู่

ความเป็นเลิศ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพและแนะแนว

เส้นทางสู่อาชีพสำหรับนิสิต 

- โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ส ั ม ม น า เ พ ื ่ อ ฝ ึ ก

ประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทาง

กฎหมาย 

 

 

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 for teaching, 

research, and community service. 
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 คณะนติิศาสตรม์ีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรยีน ความสามารถและศักยภาพทาง

วิชาการและภาระการเรียนของนิสิตผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษารายบุคคล ซึ่งคณะได้จัดให้อาจารย์จำนวน 

2 คนเป็นที่ปรึกษาร่วมกันในการให้คำปรึกษานิสิต ซึ่งอาจารย์จะพบกับนิสิตอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1  

ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำ ควบคุม ดูแลและติดตามผลการเรียนของนิสิตให้เป็นไปตามแผนกำหนดการศึกษา

หลักสูตรและตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนีส้ำหรับการติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนมกีารกำหนดเวลาการใหค้ำปรึกษาในแต่

ละกระบวนวิชาไว้ใน มคอ.3 อีกด้วย หลักสูตรฯ กำหนดให้ทุกรายวิชาเข้าวิพากษ์ มคอ. ก่อนเปิดภาค

การศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาวิธีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การ

มอบหมายงาน การวัดและประเมินผลของแต่ละรายวิชา รวมทั้งพิจารณาภาระการเรียนของผู้เรียน ไม่ให้

ทับซ้อน ทั้งปริมาณและการกำหนดช่วงเวลาการส่งงานไม่ให้ภาระการเรียนของนสิิตมากเกินไปการติดตาม

ความก้าวหน้าของผู้เรียนในระหว่างภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะใช้ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 

โทรศัพท์มือถือ หรือช่องทางออนไลน์ เช่น Line , Facebook และ Microsoft Team เป็นช่องทางให้นิสิต

สามารถสอบถามหรือปรึกษาทั้งเรื่องการเรียน หากพบนิสิตมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง เช่น  การมีผลการ

เรียนต่ำและ/หรือพบปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับการเรียน ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ ขาดเรียนหรือขาดการฝึก  

ภาคปฏิบัติ ปัญหาทางด้านทุนทรัพย์ อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามให้ความช่วยเหลือแก่

นิสติ คณะมกีารตดิตามดูแลนิสติที่มีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic performance, and workload 

monitoring. Student progress, academic performance, and workload are shown to be systematically 

recorded and monitored. Feedback to students and corrective actions are made where necessary. 
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 มีการให้คำแนะนาทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สนับสนุนช่วยเหลอืผูเ้รียนด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพและแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพสำหรับนิสิต การเรียนนิติศาสตรบัณฑิตมี

แนวทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และการประกอบวิชาชีพกฎหมายบางอย่าง เช่น ผู้พิพากษา 

อัยการ หรือทนายความ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่แตกต่าง

กันออกไป คณะนิติศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อนิสิตเพื่อ

ผลักดันให้นิสติสามารถไปถึงเป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนัน้เพื่อให้นสิิตเกิดแรงบันดาลใจ

และทัศนคติที ่ดีในการเรียนกฎหมาย นิสิตได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในอนาคต ผูจ้ัดทำโครงการจึงเล็งเห็นว่าหากนิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

วิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ จะช่วยใหน้ิสติมขี้อมูลในการตัดสินใจและสามารถวางแผน

เพื่อไปสู่เป้าหมายในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 

 

  

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services are shown to be 

available to improve learning experience and employability. 
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 คณะฯ ได้รับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 4 คนที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานทำหน้าที่งาน

ดูแลให้ความความช่วยเหลือและบริการนิสิตด้านการจัดการเรียนการสอน โดยผ่านการประกาศและ

สัมภาษณ์จากกองการเจา้หน้าที่ ปัจจุบันคณะมีเจา้หน้าที่ให้บริการจำนวน 4 คน ได้แก่ นักวิชาการศึกษา 1 

คน และนักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) 1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 และบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ

นิติศาสตร์อีก 1 คน คณะฯ มีการกำหนดและมอบหมายให้บุคลากรสายสนับสนุนระบุภาระงานของตนเอง

โดยใช้แบบบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) ของตำแหน่ง คณะฯ มีการประเมินสมรรถนะ 

(competency) ตามสมรรถนะพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับการประเมิน PA ปีละ 1 

ครั้ง โดยคณะกรรมการประจำคณะ ผูม้ีส่วนได้เสีย (อาจารย์และนิสิต) และผ่านการรับรองผลการประเมิน

จากคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ จากนั้นให้ข้อมูลย้อนกลับถึงจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อ

นำไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to be identified for 

recruitment and deployment. These competences are shown to be evaluated to ensure their 

continued relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown to be well-defined to 

ensure smooth delivery of the services. 
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 คณะฯ ได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรสายบริการ คณะนติิศาสตร์ พ.ศ. 2563 

– 2567 โดยกำหนดให้ทำแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล ( ID plan) เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ

เพื่อพิจารณา และจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสมรรถนรายบุคคล ในปีการศกึษา 2564 ได้เข้าร่วมอบรม

เกณฑ์ AUN QA version 4.0 , โครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx“การเขียนโครง

ร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่

เป็นเลิศ (EdPEx)”เจ้าหนา้ที่บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมดได้รับการพัฒนา 

 อย่างไรก็ตามปีการศึกษา 2565 คณะฯ วางแผนส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนการ

เรียนการสอนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพิ่มเติม  
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 คณะนิติศาสตร์ มีระบบการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตสังคม  

แก่นิสิตโดยห้องเรียนในหลักสูตรใช้ระบบการบริหารจัดการห้องเรียนจากกองบริการการศึกษา โดย

มหาวิทยาลัยจัดระบบสารสนเทศการเรียนการสอนและสืบค้นด้วยตนเองที่สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน มีห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์ออกกำลังกายลานกิจกรรมและสถานที่พักผ่อนบริเวณลานหน้าตึกอาคารเรียนรวม ในปีการศึกษา 

2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้คณะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใน

รูปแบบออนไลน์ ได้แก่ กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กิจกรรมโครงการ

อบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย  รวมถึงคณะนิติศาสตร์ยังทำ

ระบบคอร์สกฎหมายออนไลน์สำหรับนิสิต เพื่อใช้ทบทวนเนือ้หาของรายวิชาที่สำคัญ เป็นต้น 

 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, benchmarking, and 

enhancement. 
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นอกจากนีห้ลักสูตรนิติศาสตร์ยังมีห้องปฏิบัติการศาลจำลองเพื่อเป็นสถานที่ฝกึปฏิบัติในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง เช่น วิชาว่าความและศาลจำลอง วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา 
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ทั้งนี้หลักสูตรฯ มีแผนการพัฒนาโดยมีกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับ

หลักสูตรนติศิาสตรบัณฑติกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศกึษา 2565 เพื่อนำข้อมูลที่

ได้มาพัฒนากระบวนการดำเนินการของหลักสูตรเพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ที่ดตี่อไป  
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Criteria 6 : Student Support Service 

ปีการศึกษา 

2564 

6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission procedures to the 

programme are shown to be clearly defined, communicated, published, and up-to-

date. 

4 

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 for teaching, research, and community service. 

3 

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic 

performance, and workload monitoring. Student progress, academic performance, 

and workload are shown to be systematically recorded and monitored. Feedback to 

students and corrective actions are made where necessary. 

4 

6.4 Co-curricular activities, student competition, and other student support services 

are shown to be available to improve learning experience and employability. 

4 

6.5 The competences of the support staff rendering student services are shown to 

be identified for recruitment and deployment. These competences are shown to be 

evaluated to ensure their continued relevance to stakeholders needs. Roles and 

relationships are shown to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

4 

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, 

benchmarking, and enhancement. 

 

4 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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Criteria 7 : Facilities and Infrastructure 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 

communication technology. 

7 . 4  The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and 

students. 

7.5 The university is shown 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. 

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs are 

shown to be defined and implemented. 

7 . 7  The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is 

conducive for education, research, and personal wellbeing. 

7 . 8  The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 

identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 

7 . 9  The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be 

subjected to evaluation and enhancement. 
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 สิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะฯ เห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากจึงได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและ

ทันสมัยจึงขออธิบายดังนี้ 

 1. ในด้านการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 

 1.1 หอ้งเรียน หอ้งเรียนที่ใช้บรรยายหลักมีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมอือุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้

ในการเรียนการสอนจัดสรรโดยมหาวิทยาลัยโดยใช้ร่วมกับคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเครื่องมือ

อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในหอ้งเรียนเสีย คณาจารย์คณะฯ ก็ช่วยดำเนินการแจง้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

มาดำเนนิการแก้ไขต่อไป  

 1.2 ห้องบรรยายในคณะ ฯ ในรายวิชาที่มีจำนวนนิสิตไม่เกิน 15 คนเพื่อความสะดวกในการจัดการ

เรียนการสอนคณะฯ อนุญาตให้ใช้ห้องมหาบัณฑิตที่มีอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสม

สำหรับนิสิตจำนวนน้อยในการจัดการเรยีนการสอนได้  

 2. ห้องประชุมย่อยสำหรับทำงานกลุ่ม คณะฯ เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคนิคการเรียน

การสอนที่มากไปกว่าการบรรยายตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 2563 

คณะฯ จึงจัดให้มีห้องประชุมย่อยในห้องสมุดของคณะฯ จำนวน 2 ห้องที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน เช่น 

กระดานไวท์บอร์ด จอภาพ แป้นพิมพ์ จอทีวี การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อใชป้ระกอบการเรียน

รายวิชาที่ใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มเพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้สำหรับ

รายวิชาระเบียบวิจัยวิจัยของนิสติด้วย   

 3. ห้องสโมสรนิสิต การทำกิจกรรมเพื ่อเสริมหลักสูตรให้บรรลุตาม ELO ที ่ตั ้งไว้ คณะฯให้

ความสำคัญกับสโมสรนิสิตนิติศาสตร์เนื ่องจากเป็นกำลังสำคัญในการจัดกิ จกรรม เช่น การรับน้อง

สร้างสรรค์ปราศจากการ SOTUS กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันเกียรติยศ เป็นต้น ปีงบประมาณ 2563 

คณะฯ จงึจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงหอ้งสโมสรนิสิตนิติศาสตร์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เพื่อให้สโมสรนิสิตฯ ใช้จัดประชุมและเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ    

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, and 

information technology, are shown to be sufficient. 
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 4. ห้องคลินิกกฎหมาย เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 และ 2563 มีรายวิชาคลินิก

กฎหมายเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาโดยให้นิสิตฝึกปฏิบัติในการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป 

คณะฯ จึงได้อนุมัติมหาวิทยาลัยขอห้องเพิ่มโดยมหาวิทยาลัยได้อนุเคราะห์จัดสรรห้องขายยาเดิมชั้น 1 ตึก

เดียวกับคณะฯ จากนั้นคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงให้มีห้องคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่

เป็นห้องส่วนตัวเหมาะสมกับการให้คำปรึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ห้องคลินิกเผยแพร่กฎหมาย

สำหรับทำงานกลุ่มของนิสิต และห้องสำหรับคลินิกความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจัดสรรจอัจฉริยะไว้

สำหรับการประชุมออนไลน์อีกด้วย 

 5. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ  แก่นิสิต ปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อชุดโต๊ะ

และเก้าอีส้ำหรับการทำงานกลุ่มเพื่อตั้งไว้รอบช้ัน 3 ตามผลการสำรวจความต้องนิสติเพื่อให้นิสิตนั่งทำงาน

กลุ่ม น่ังรอเรยีน 

  ในส่วนของการ Work From Home เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณจัดซื ้อ 1080P HD USB Webcam with Microphone Computer Camera Web 

Camera PC  Webcam Work From Home สำหรับคณาจารย์ทุกคนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน จัดห้องสอน

ออนไลน์ไว้ที่ห้องสมุด พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแจ้งวิธีการจองรวมถึงคู่มือการใช้และการแก้ไข

ปัญหาแก่คณาจารย์ให้ทราบโดยทั่วกัน รวมถึงจัดสรรอุปกรณ์ดังกล่าวให้สายสนับสนุนเพื่อใช้ประชุม

ออนไลน์อีกด้วย 

 คณะฯ ได้จัดสรรอุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย อย่างเพียงพอเหมาะสม 

เป็นไปตามความต้องการของนิสติและบุคลากร ทันสมัยต่อสถานการณ์อย่างเนื่องเป็นประจำทุกปี 
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 ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในด้านหอ้งปฏิบัติการและเครื่องอุปกรณ์ที่

ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย  

1. คณะฯ ได้จัดให้มีห้องศาลจำลอง ที่จำลองจากห้องดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลจริง

ประกอบไปด้วยบัลลังก์ศาล คอกพยาน ที่นั่งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลย รวมถึงที่นั่งของผู้เข้าร่วมพิจารณา

คดีเพื่อให้นิสิตได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาว่าความและศาลจำลองโดยให้นิสิตแสดงเหตุการณ์

จำลองการว่าความ และการตัดสินคดีตามหลักกฎหมายเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลประเมินผล 

นอกจากนั้นห้องศาลจำลองยังใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น ต้อนรับนักเรียนมัธยมโดยใช้แสดงเหตุการณ์

จำลองขั้นตอนการดำเนินคดีตามหลักกฎหมายโดยนิสิตคณะฯ เพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมธัยม

สนใจการเรียนกฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดให้ทำความความสะอาดปรับปรุงห้องศาลจำลองให้ใช้ได้

อยู ่เสมอเพื่อให้นิสิตในรายวิชาว่าความและศาลจำลองตามหลักสูตรฯ ใฃ้งานได้ และสอดคล้องกับ

หลักสูตรฯ ที่มกีารจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากอาจารย์ต้องการใช้ห้องเพื่อการเรียน

การสอนแบบ Active Learning ก็สามารถเข้าไปใช้ได้โดยจองผ่านระบบในเว็บไซต์คณะฯ  

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily available, and 

effectively deployed. 
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2. ห้องคลินิกกฎหมายหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 และหลักสูตรปรับปรุง 2563 มีรายวิชา

คลินิกกฎหมายต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาโดยใหน้ิสติฝึกปฏิบัติในการให้ความรู้และคำปรึกษาแก่

บุคคลทั่วไป คณะฯจึงจัดให้มีห้องคลินิกกฎหมาย อันประกอบไปด้วยห้องให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่เป็น

ห้องส่วนตัวเหมาะสมกับการให้คำปรึกษา และคณะฯ เริ่มประชาสัมพันธ์คลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคคลทั่วไปรู้จักคลินิกฯ 

และเข้ามาขอคำแนะนำ คำปรึกษาด้านกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่น นอกจากนั้นคณะฯ ยัง

ทำหอ้งประชุมย่อย และหอ้งทำงานกลุ่มสำหรับคลินิกเผยแพร่ความรูท้างกฎหมายอีกด้วย  
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 ในด้านของห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้

จัดให้มีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่

สามารถให้บริการแก่นิสิตอย่างทั่วถึง ทางคณะฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรศูนย์บรรณสารและ

สื ่อการศึกษาให้ทันสมัยโดยการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านนำคูปองที ่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แต่ละคณะไปคัดสรรหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย ทั้งภาษาไทย

และภาษต่างประเทศเป็นประจำทุกปี 

ในส่วนของคณะฯ ได้จัดให้มีห้องสมุดกฎหมายภายในตึกคณะฯ เพื่อให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์

คณะนติิศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจ มีบรรณารักษ์ประจำ 1 อัตราเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต มี

การจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื ้อหนังสือทั้งเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุดของคณะฯ เป็นประจำทุกปี โดยสอบถามความต้องการหนังสือจากทั้ง

คณาจารย์ และนิสติเพื่อให้หนังสอืทันยุคสมัยตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการจัดซื้อวารสารที่จำเป็นและมี

ประโยชน์ เช่นคำพิพากษาฎีกา เอกสารประกอบการบรรยายเนติบัณฑิต เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า มี

โต๊ะอ่านหนังสือทั้งแบบส่วนตัวที่มไีฟและปลั๊กประจำโต๊ะ และโต๊ะใหญ่  

ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คณะฯ ได้บริหารจัดการให้นิสิต

สามารถยืมหนังสือออนไลน์ได้โดยมีผ็รับผิดชอบคือบรรณารักษ์ห้องสมุด และได้สื่อสารในนิสิตทราบใน

ช่องทางต่าง ๆ ของคณะฯ 

 ในส่วนระบบสารสนเทศนั้น คณะฯได้จัดให้มีระบบการสืบค้นหนังสือต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ

คณะนิติศาสตร์ มีการนำคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไวไฟจำนวน 6 เครื่อง และ ปริ้นเตอร์จำนวน 1 เครื่องมา

อำนวยความสะดวกแก่นิสิตเพื่อใช้ค้นคว้า สืบค้น และพิมพ์งานตามแบบสำรวจความพึงพอใจของนิสิต แต่

อย่างไรก็ตามในปี 2564 นิสิตได้ตอบแบบประเมินการใช้ห้องสมุดโดยขอให้คณะฯ จัดสรรคอมพิวเตอร์ 

ปริน้เตอร์ และที่อ่านหนังสือเพิ่มเตมิ ดังนัน้คณะฯ จงึได้โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อของดังกล่าวต่อไป 

 

7.3 A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information and 

communication technology. 
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 คณะฯ จัดสรรงบประมาณสำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน เพื่อ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยเหมาะสมกับสถานกรณ์ และเพียงพอสำหรับการส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอน และการวิจัย ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดให้

คณาจารย์มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวประจำโต๊ะที่สามารถเชื่อมต่อไวไฟเพื่อสนับสนุนใหอ้าจารย์ทำสื่อการสอน

ต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายนอกและ

ภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่นระบบ I class room ระบบ Ms Team ระบบ Zoom  เป็นต้น สำหรับอาจารย์ที่

ลาศึกษาต่อคณะฯ มีแผนรองรับการกลับมารายงานตัวของอาจารย์ และได้ขออนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย

เพื่อจัดสรรคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่พร้อมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการติดตั้งพร้อมใช้งานเพื่อให้อาจารย์

สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที นอกจากนั้นคณะฯ จัดเตรียมปริ้นเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ให้ทุกห้องพักอาจารย์ 

และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสั่งซื้อพ้อยเตอร์

เพื่อให้อาจารย์เบิกไปใช้ในการเรียนการสอนส่งเสริมใหอ้าจารย์ใกล้ชิดนิสิตไม่ต้องนั่งกดเปลี่ยนสื่อการสอน

ที่โต๊ะหน้าหอ้งอกีต่อไป  

 ในส่วนของการบำรุงรักษาคณะฯ จัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซม และจัดให้มเีจ้าหน้าด้าน

ปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ที่จบการศกึษาตรงสายงานดูแล หากมีปัญหาที่เจา้หน้าที่ปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ไม่

สามารถแก้ไขได้คณะฯ ได้ติดต่อประสานศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมาแก้ไข

ปัญหาใหลุ้ล่วงได้ 

 ในส่วนของบุคลากรสายบริการคณะฯ จัดให้มคีอมพิวเตอร์ เครื่องแสกน และปริน้เตอร์ทุกโต๊ะเพื่อ

สนับสนุนการทำงานให้สะดวกรวดเร็ว นอกจากบริการบุคลากรแล้วยังจัดให้มีคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่

นิสิตในห้องสมุด ห้องประชุมย่อยในห้องสมุด ห้องศาลจำลอง ห้องสโมสรนิสิต ห้องประชุม ห้องคลินิก

กฎหมายอีกด้วย 

 เนื่องสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีช่วงเวลาในการ Work Form Home 

เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะฯ มีนโยบายให้บุคลากรยืม

คอมพิวเตอร์เครื่องบริจาคเพื่อกลับไปทำงานที่บ้านโดยมีขั้นตอนรายละเอียด และตัวอย่างบันทึกข้อความ

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs of staff and 

students. 

 



210 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

ให้บุคลากรทราบ และยังจัดสรรงบประมาณซือ้กล้องเว็บแคมใหส้ำหรับคณาจารย์เพื่อใช้การเรียนการสอน

ออนไลน์ และบุคลากรสายบริการสำหรับการประชุมออนไลน์อีกด้วย 

 นอกจากนี ้คณะนติิศาสตร์ได้จัดทำประมวลกฎหมาย ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อให้นิสิตทุก

ชั้นปีได้ใช้งานในการเรียน และใช้ในการสืบค้นหลักกฎหมาย ประกอบไปด้วย ประมวลกฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง รวมถึงประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งให้บริการนสิิตในระบบ Google Play Book โดยที่

นิสติไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

คณะฯ จึงมีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันสมัย ทันต่อเหตุการ์เพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย 

  



211 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแก่นิสิตเพื่อสนับสนุนให้มีการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่ง

ค้นคว้าและสืบค้นข้อมูล ดังนี้ 

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยามีบริการระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ Virtual Private Network (VPN) เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากภายนอก

นอกจากน ี ้ย ั งม ีระบบท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง ได ้แก ่  UP Account, UP WiFi, UP OFFICE 365 , IT training จาก

citcoms.up.ac.th. ในทางด้านการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด สามารถใช้โปรแกรม 

Microsoft Team และ Zoom เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งการเรียนการ

สอน การสอบกลางภาค ปลายภาค และแบบทดสอบหลังเรยีน 

ในเรื่องของงานวิจัย มีการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนผู้วิจัย เช่น SPSS และมีระบบบริหาร

จัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา (UPRM) สำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระบบการ

สนับสนุนการทำงานของอาจารย ์ เจ ้าหน้าท ี ่สายสนับสนุนและนิส ิต ค ือ  ระบบการลงทะเบ ียน 

www.reg.up.ac.th ระบบการจองห้อง ระบบการกรอกภาระงาน และระบบการลาที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำ

เพื่อสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ 

 

  

7.5 The university is shown 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. 
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 ในปี 2563 คณะฯ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรับการประเมินสำนักสีเขียว ต่อมาในปี 2564 

คณะฯ เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียวและได้ผ่านการประเมินสำนักสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยได้รับระดับ ดี G ทองแดง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประเมินดังกล่าวเป็นการ

ประเมินด้านการจัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ดีทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยประกอบด้วย

หมวดที่รับการประเมิน 6 หมวด ดังนี้ 1. การกำหนดนโยบายวางแผนดำเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. การสื่อสารสร้างจิตสำนึก 3. การใช้ทรัพยากรและพลังงงาน 4. การจัดการของเสีย 5. สภาพแวดล้อม

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

คณะฯ ได้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อปรับระดับเหรียญให้ดีขึ ้น ดังนั้นการดำเนินการตามมาตร ฐาน

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของคณะฯ จงึดำเนินการอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง  

 ด้านการรักษาความสะอาดตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแม่บ้านประจำตึกทางคณะฯ ได้สื่อสาร

แม่บ้านในเรื่องการทำความสะอาดอย่าง และจัดหาอุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดเพิ่มเติม เช่น เครื่องดูดฝุ่น

มาใช้ทำความสะอาดในห้องที่มีพรม จัดซื้อที่ดักแมลงสาบและหนู และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชือ้โควิด 2019 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณด้านวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อซือ้เครื่องวัดอุณหภูมิประจำจุด

ต่าง ๆ ซือ้เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ถุงมอื รวมถึงทำโครงการ Big cleaning Day  ในส่วนมาตรการ

ด้านสุขภาพ คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปีกับโครงการของมหาวิทยาลัยเป็น

ประจำทุกปี ทำประกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและจัดสรรงบประมาณทำให้ลูกจ้างรายปีของคณะฯ 

ด้วย การออกนอกพื้นที่ของโครงการต่าง ๆ คณะฯ ให้บุคลากรและนิสิตทำประกันอุบัติเหตุทุกครั้ง รวมถึง

มีการจัดเตรียมกระเป๋าเครื่องมือปฐมพยาบาลเบือ้งต้น นอกจากนีย้ังส่งบุคลากรสายบริการของคณะฯ ไป

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย ส่วนด้านความปลอดภัยนั้นนอกจากระบบ รปภ. ที่ทางมหาวิทยาลัย

จัดให้แต่ละตึกแล้วคณะฯยังจัดใหม้ีกล้องวงจรปิดติดในจุดที่สำคัญรอบคณะฯ และมีผ็รับผิดชอบดูแลอย่าง

ชัดเจน ซึ่งการดำเนินการและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดังกล่าวคณะฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็นประจำ

ต่อเนื่อง และปรับปรุงตามสถานการณ์ทุกปี 

  

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for people with special needs 

are shown to be defined and implemented. 

research, service, and administration. 
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 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ Green office ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ

ตระหนักในการพัฒนาการดำเนินงานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังช่วยให้คณะมีมาตรฐาน

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำแผนผังของสำนักงาน 

และกำหนดพื้นที ่ชัดเจน เป็นสัดส่วน เช่น พื ้นที ่ทำงาน พื ้นที ่พักผ่อน พื ้นที ่ส่วนรวม มีการกำหนด

ผูร้ับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่ มีกิจกรรมทำความสะอาดประจำปี หรอื 5ส ภายในคณะ การตรวจวัดความ

เข้มแสงสว่างภายในคณะใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and psychological environment that is 

conducive for education, research, and personal wellbeing. 

research, service, and administration. 
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คณะฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความสามารถและหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง (training need) ทั้งภายในและนอก ทั้งนี้บุคลากรทุกคนต้องระบุความต้องการการ

พัฒนาตนเองในแต่ละปี โดยเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายบริหารเพื่อนำข้อมูลส่วนนี้ไปประกอบการวางแผน

พัฒนากำลังคนต่อไปในปีการศึกษา 2564 บุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรเข้าร่วมอบรมในประเด็นที่

เป็นประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของหลักสูตร ได้แก่ การจัดการเอกสารด้วยโปรแกรม

ต่าง ๆ เช่น Microsoft Office, Google Doc, เป็นต้น  

  

7 . 8  The competences of the support staff rendering services related to facilities are shown to be 

identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to stakeholder needs. 

research, service, and administration. 
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 คณะฯ ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสารทางวิชาการ 

และฐานข้อมูลทางกฎหมาย จัดช่องทางให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการวางแผนสำรวจความต้องการหนังสือ 

ตำรา วารสารของอาจารย์ ปีการศึกษาละ 1 ครั ้ง ส่วนห้องเรียน/ห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์ 

มหาวิทยาลัยเปิดให้อาจารย์และนิสิตแจ้งความต้องการได้ตลอดภาคการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ และมี

ส่วนร่วมในการประเมนิการใชท้รัพยากรการศกึษาดังกล่าว นอกจากนีใ้นปีการศกึษา 2564 คณะนติิศาสตร์

ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนฐานขอ้มูลกฎหมายและวารสารต่างประเทศออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา 

โดยได้ทำการจัดซื้อสิทธิการใช้ฐานข้อมูล Westlaw เป็นฐานข้อมูลหนึ่งในกลุ่มของฐานข้อมูลด้านกฎหมาย

ระดับโลก โดยมีฐานข้อมูลย่อยกว่า 28,000 ฐานข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลคดี กฎหมาย บทวิเคราะห์

กฎหมาย สนธิสัญญา และอื่น ๆ เพื่อใหน้ิสติในชัน้ปริญญาตร ีโท และเอก รวมถึงอาจารย์ในคณะได้เข้าถึง

ข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย 

 

  

7.9 The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are shown to be 

subjected to evaluation and enhancement. 

research, service, and administration. 
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Criteria 7 : Facilities and Infrastructure 

ปีการศึกษา 

2564 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, 

and information technology, are shown to be sufficient. 

4 

7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, material, 

and information technology, are shown to be sufficient. 

4 

7 .3  A digital library is shown to be set-up, in keeping with progress in information 

and communication technology. 

4 

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet the needs 

of staff and students. 

4 

7 . 5  The university is shown 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. 

4 

7 . 6  The environmental, health, and safety standards and access for people with 

special needs are shown to be defined and implemented. 

4 

7 . 7  The university is shown to provide a physical, social, and psychological 

environment that is conducive for education, research, and personal wellbeing. 

4 

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

shown to be identified and evaluated to ensure that their skills remain relevant to 

stakeholder needs. 

4 

7 . 9  The quality of the facilities (library, laboratory, IT, and student services) are 

shown to be subjected to evaluation and enhancement. 

4 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 4 
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Criteria 8 : Output and Outcomes 

8 . 1  The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 

8 . 2  Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further 

studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and students, 

are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 

8 . 4  Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 

established and monitored. 

8 . 5  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 

benchmarked for improvement. 
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 มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับอัตราของผู้จบการศกึษา อัตรา

การออกกลางคัน ผลคะแนนของนิสิตแต่ละชั้นปีในระดับคณะที่ทางคณะสามารถนำมาใช้เพื่อวางนโยบาย

ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงการประเมินผลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์และความเป็นธรรมสูงสุดแก่

ผู้เรียน และลดอัตราการออกกลางคัน นอกจากนี้ กิจกรรมในโครงการบ่มเพาะต้นกล้ากฎหมายเพื่อความ

เป็นเลิศ ยังเน้นการสร้างอัตลักษณ์และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ซึ่งส่งผลทางจิตใจต่อผู้เรียนใน

การปรับตัว กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ

พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้  

 ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่คณะผลักดันเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ปัญหาการ Drop-out ได้แก่ การ

เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ที่ทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่

อย่างสม่ำเสมอ การสื่อสารให้ผู้เรยีนเข้าใจถึงผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร และรายวิชา ก็เป็นส่วน

สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน และสามารถก้าวสู่ความสำเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

พะเยาได้อย่างน่าภาคภูมใิจ 

  

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement, research, service, and administration. 
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ตารางแสดงจำนวน The pass rate และ dropout rate ของปีที่เข้าศกึษา 2560 

 

ตารางแสดงจำนวน The pass rate และ dropout rate ของปีที่เข้าศกึษา 2561 

 

 



220 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

ตารางแสดงจำนวน The pass rate และ dropout rate ของปีที่เข้าศกึษา 2562 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจำนวน The pass rate และ dropout rate ของปีที่เข้าศกึษา 2563 
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ตารางแสดงจำนวน The pass rate และ dropout rate ของปีที่เข้าศกึษา 2564 
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 คณะนติิศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตให้เป็นบัณฑติที่มีความรู ้ทักษะ และทัศนคตทิี่พร้อม

ในการทำงานในสายอาชีพนิติศาสตร์ ทั้งที่ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร ด้วยการเรียนที่

เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เช่น ในกลุ่มรายวิชาคลินิกกฎหมาย และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การจัดอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ การเตรียมความพร้อมและทัศนคติในการทำงาน การอบรมการใชโ้ปรแกรม Office 

365 ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน 

การรวบรวมภาวะการมีงานทำนั้นทางมหาวทิยาลัยได้สรา้งเครื่องมอืทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้บัณฑิตได้ใช้งานเพื่อตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างการรับปริญญา ซึ่งข้อมูลภาวะการมี

งานทำนี ้ ทางคณะสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้

บัณฑติได้ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการอยู่ในช่วงปรับปรุงระบบของมหาวิทยาลัย ทำให้ข้อมูลที่สามารถค้นหา

ได้มเีพียงชุดขอ้มูลของบัณฑติปี 2563 เท่านั้น  

 แผนภาพแสดงอัตราการมีงานทำหลังจบการศกึษาของบัณฑติคณะนิติศาสตร์ ปี 2563 

 

 จากแผนภาพในปีที่ผ่านมาบัณฑติได้ทำการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะการมีงานทำทั้งสิ้น 

270 คน จากจำนวนบัณฑิตทั้งสิน้ 272 คน คิดเป็นรอ้ยละ 99.26 โดยบัณฑติที่มีงานทำภายใน 1 ปีหลังจบ

การศกึษานั้น มีจำนวน 135 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50 บัณฑติที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารมีจำนวน 3 คน คิดเป็น

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement to further 

studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
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ร้อยละ 1.10 และบัณฑติที่ยังไม่มีงานทำใน 1 ปี หลังจากจบการศกึษา มีจำนวน 133 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

51.48  

 แผนภาพแสดงช่วงระยะเวลาการมีงานทำของบัณฑติ 

 

 

 

 จากจำนวนบัณฑติที่มีงานทำจำนวน 135 คนนั้น มีเกือบกึ่งหนึ่ง จำนวนร้อย 41.9 ที่มงีานทำมาแล้ว

เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน และมีบัณฑิตถึงร้อยละ 8.09 คนที่สามารถหางานทำได้ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา 

ในขณะที่อีก 7.35 คน ทำงานต่อเนื่องจากกงานที่ตนเคยทำมาตั้งแต่ขณะกำลังศึกษาอยู่ 
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แผนภาพแสดงช่วงเงนิเดือนของบัณฑิตที่มงีานทำ 
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 ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ดำเนินการจัดทำโดยรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่ง

กำหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและผ่านการประเมินในรายวิชานี้ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้กำหนดให้ผู้เรียน

จะต้องทำงานวิจัยและนำเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการประเมินผลงานวิจัยนิสิตในช่วงท้ ายของภาคเรียน 

อาจารย์ผู้สอนได้ติดตามการดำเนินงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัยที่เชียวชาญในเรื่องที่

ผู ้เรียนค้นคว้าวิจัย ซึ่งคณะได้สนับสนุนงบประมาณโครงการในแผนปฏิบัติการให้รายวิชาได้สร้างเวที

นำเสนอผลงานวิจัยระดับคณะ และมีการส่งงานวิจัยเข้าประกวดในเวทีพะเยาวิจัย อย่างไรก็ดีผลงานวิจัย

นิสติในระดับปริญยาตรี ยังไม่ได้รับเผยแพร่ต่อสาธารณะในระดับประเทศ 

 

  

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the academic staff and 

students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 
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 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้มีการตั้งเป้าหมายอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกำหนด (ระยะเวลา 4 ปี ) โดยนิสิตจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำ

กว่า 2.00 สำหรับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯในแต่ละช้ันปี ได้มอบหมายให้อาจารย์ที่

ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนของนิสิตแต่ละภาค

การศึกษา และผู้รับผิดชอบวิชาและทีมอาจารย์ผู ้สอนในแต่ละรายวิชา ต้องปฏิบัติตามแนวทางการ

ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา เช่น นิสิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผ่าน

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการจัดแผนการเรียนของนสิิตกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคล  

  

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the programme outcomes, which are 

established and monitored. 
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ระบบการรับข้อมูลป้อนกลับที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการรวบรวมให้แก่คณะ ได้แก่ ข้อมูล

ป้อนกลับของผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับของผู้สำเร็จการศึกษา และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต แต่ข้อมูล

ป้อนกลับจากคณาจารย์ และเจ้าหนา้ที่สายสนับสนุนนั้น ยังไม่ได้มกีารวางระบบในการรวบรวมและจัดเก็บ

อย่างเป็นรูปธรรม การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ขาดไปจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

การประเมนิผลวัดผล และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในอนาคต  

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, monitored, and 

benchmarked for improvement. 
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8 : Output and Outcomes 

ปีการศึกษา 

2564 

8 . 1  The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown to be 

established, monitored, and benchmarked for improvement. 

4 

8.2 Employability as well as self-employment, entrepreneurship, and advancement 

to further studies, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 

improvement. 

4 

8 . 3  Research and creative work output and activities carried out by the academic 

staff and students, are shown to be established, monitored, and benchmarked for 

improvement. 

4 

8 . 4  Data are provided to show directly the achievement of the programme 

outcomes, which are established and monitored. 

3 

8 . 5  Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be established, 

monitored, and benchmarked for improvement. 

3 

ความคดิเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3.6 
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ส่วนที่ 3  

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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 ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 8 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 

เมื่อพจิารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่  

ตารางประเมินตนเองของหลกัสูตรนิตศิาสตรบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ /Criteria ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับ

หลักสูตร 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

Criterion 1 Expected Learning Outcome 4 

Criterion 2 Programme Structure and Content 4 

Criterion 3 Teaching and Learning Approach 4 

Criterion 4 Student Assessment 4 

Criterion 5 Academic Staff 3.62 

Criterion 6 Student Support Services 4 

Criterion 7 Facilities and Infrastructure 4 

Criterion 8 Output and Outcomes 4 
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จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

4. มีหลักสูตรด้านการศึกษากฎหมายเชิง

คลินิกที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย 

1. ควรพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทุกด้าน 

5. การกำหนดให้มีชั ่วโมงฝึกปฏิบัติในทุก

คาบการสอนเอื้อต่อการบูรณาการผล

การเรียนรูท้ี่คาดหวังของ หลักสูตร 

2. การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้าน

คุณธรรมจริยธรรมและเจตคติเฉพาะทางให้จัดเจน

มากขึ้น   

6. คณาจารย์ในหลักสูตรมีจำนวน 38 คน

ซึ ่งมากเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

นิสติในหลักสูตร 

3.  พัฒนาคลินิกกฎหมายเฉพาะทางใหค้รอบคลุม

ทุกกลุ่มสาขาวิชา  

7. คณาจารย์ที ่สอนในหลักสูตรเป็นผู ้ที่

สำเร็จการศ ึกษาทางด ้านกฎหมาย

หลากหลายสาขาจาก มหาวิทยาลัยชั้น

นำในประเทศและต่างประเทศ 

4. การจัดหอ้งเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้

แบบ Active Learning 

8. มีจำนวนคณาจารย์ท ี ่ม ีตำแหน่งทาง

วิชาการจำนวนมากถึง 18 คน คือ ระดับ

รองศาสตราจารย ์ 1 คน และผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์ 17 คน 

9. มีอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจำหลักสูตร 11 คนซึ่งส่วน

ใหญ่ที ่ม ีตำแหน่งทาง วิชาการและมี

ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื ่อง รวมทั ้ง

กำกับดูแลตลอดการจัดการเรียนการ

สอน หลักสูตร 

10. การเรียนการสอนใช้ว ิธ ีการสอนแบบ 

Active Learning มากขึ้นรวมทั้งมีจำนวน

ช ั ่ ว โมงปฏ ิบ ัต ิ ในแต ่  ละรายว ิชาใน

หลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะที่สำคัญต่าง ๆ 



232 
 

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

 

ให้แก่ผูเ้รียน เรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของ

หลักสูตร 

11. หลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรมีความ

ทันสมัย และมีจำนวนวิชาเอกเลือกใน

หลักสูตรที่มีความ หลากหลายกลุ่มวิชา

ต า ม ค ว า ม เ ช ี่ ย ว ช าญผ ู ้ ส อ น แล ะ

ตอบสนองความสนใจที่หลากหลายของ

ผูเ้รียนใน หลักสูตร 

12. มีการจัดการเรียนการสอนหลายกลุ่ม

เรียนในแต่ละรายวิชาเพื่อเป็นตัวเลือก

ให้ก ับนิสิต สามารถเลือกลงเรียนกับ

อาจารย์ที่ชอบ และมีจำนวนหลายกลุ่ม

เรียนเหมาะสมกับการพัฒนาผูเ้รียน 

13. มีการจัดการเรยีนการสอบตามผลการ 
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ส่วนที่ 4 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

1. ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชานิติศาสตร์  

     พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่  7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

2.ประวัติ และผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร  

3.มาตราฐานคุณวุฒิระดับช้ันปริญญาตร ีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

4.มาตราฐานคุณวุฒิระดับช้ันปริญญาตร ีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

5.คู่มือนิสติระดับปริญญาตรี ปีการศกึษา 2562 

6. เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

7.เว็บไซด์ของกองบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

8. เว็บคณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/  

9. เพจคณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School/ 

10.ประกาศคณะนิตศิาสตร์เรื่อง มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ระดับปริญญาตรีของคณะนิตศิาสตร์      

พ.ศ. 2562 

 

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

