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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี มีนิสิตเท่ากับ 1,139 คน คณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์มีทั้งหมด 40 คนซึ่งรวมอาจารย์ผู้ช่วย
สอนแล้ว ปฏิบัติงานจริง 34 คน ลาศึกษาต่อ 7 คน มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท
33 คน ปริญญาตรี 3 คน (ผู้ช่วยสอน) สาหรับ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ แต่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 17 คน และอาจารย์
25 คน
จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้เริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546
โดยความรับผิดชอบของสานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต่อมาใน
ปีงบประมาณ 2551 ได้มีการแยกออกเป็น สานักวิชานิติศาสตร์ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนจากสานักวิชานิติศาสตร์ เป็น
“คณะนิติศาสตร์” ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา คณะนิติศาสตร์ได้รับการรับรอง
สถาบันจากองค์กรวิชาชีพทั้งจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2549
ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานที่มุ่งผลิตบัณฑิตโดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบมาตรฐาน คุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก รวมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามพันธกิจของ
หลักสูตรนิติศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการประกอบอาชีพ
มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่ายการวิจัย กับ
ชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้
แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
สู่สากลบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น การบริ ห ารจั ด การและด าเนิ น กิ จ กรรมตามภารกิ จ ปกติ ข อง
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ป้องกันการ
จัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ เกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
ผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาจะสะท้อนถึงจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงการเสนอแนวทางปรับปรุง และ
ทาให้ ส ถานศึกษามองตัว เองว่าเป็ น สถานศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิ ตบัณฑิตออกมามีลั กษณะพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร
คณะนิติศาสตร์เห็นถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพจึงได้เข้าร่วมการรับการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพในอดีตเรื่อยมาจนปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ได้จัดทารายงานการ
ประเมิ น ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดั บ หลั ก สู ต รของคณะนิ ติ ศ าสตร์ ใ ช้ เ กณฑ์ ASEAN
University Network Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่ ง เป็ น เกณฑ์ ร ะดั บ สากลและเป็ น ที่ ย อมรั บ มี
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สาระสาคัญเน้นไปที่ Expected Learning Outcomes (ELO) เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยปัจจุบันใช้เกณฑ์ภาษาอั งกฤษ AUN QA Version 3 โดย
คณะนิติศาสตร์เลือกเขียนเป็นภาษาไทย โดยการประเมินตรวจสอบและรายงานผลการประเมินตรวจสอบนั้น
ได้รับการประเมิน จากผู้ทรงคุณวุฒิตามรายชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรระบบ AUN QA ของมหาวิทยาลัย
พะเยาประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด
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วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา
วิสัยทัศน์ (Vision)
"มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล"
หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพและมี
มาตรฐาน วิจั ย และนวัตกรรม รั กษาและส่ งเสริมศิล ปวัฒ นธรรมท้องถิ่น ประสานความร่ว มมือและสร้ า ง
เครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นา และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ
ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ โดยมีเป้าหมายในการบรรลุวิสัยทัศน์ภายในปี พ.ศ. 2567
วัตถุประสงค์
ใช้วัตถุประสงค์ (จุดเน้น) ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Purposes) 5 ประการ คือ
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทา
และเป็นคนดีของสังคม-kp
2. เพื่อทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับ สนุน
แนวคิด OUOP – One University One Province)
3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community
Empowerment)
4. เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล
5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good Governance)
ค่านิยมร่วม
ใช้ค่านิยมร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Core Values) โดยยึดหลักคิด 7 ประการเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
องค์ ก รที่ มี ค วามไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจซึ่ ง กั น และกั น (Mutual Trust) เกิ ด เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ (Learning
Organization) และทาให้เกิดความเป็นสากล (Internationalization) ซึ่งจะสอดรับ ส่งเสริม และเป็นปัจจัย
แห่งความสาเร็จของปณิธาน และวัตถุประสงค์ (ในข้อ 1 และ 2) ประกอบด้วย
1. Competence - หลักความรู้ความสามารถ (ให้ความสาคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูงเป็นอันดับแรก
ก่อนเสมอ) (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถของตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้นตลอดเวลา) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership)
2. Freedom - หลักเสรีภาพ (มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์) (เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิด Excellence) (ทาให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรือเชี่ยวชาญ)
3. Justice - หลักความถูกต้องยุติธรรม (มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา) (มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณ) (ทาให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน)
4. Generosity - หลักความมีน้าใจ (มีน้าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่อ่อนแอกว่า
ที่จะได้รับความช่วยเหลือ และเป็น “หน้าที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ) (ทาให้เกิด
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข)
5. Team Learning and Working - หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางานเป็นทีม (เน้นการเรียนรู้จาก
การทางานและการดาเนินชีวิต) (ทาให้เกิดปัญญารวมหมู่)
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6. Shared Vision - หลั กการมีเป้ าหมายร่ว มกัน (มีเป้าหมายในการทางานร่ว มกัน) (ทาให้ เกิดพลั ง
สามัคคี) (ทาให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)
7. Local and Global Spirit - หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล คือ ยึดคติ “องค์ความรู้ที่
ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”ทาให้เกิดความเป็น
สากล หรือ Internationalization
พันธกิจ (Mission)
1. ด้านการผลิ ตบั ณ ฑิต มหาวิทยาลั ยพะเยา มีภ ารกิจหลั กที่ ต้ อ งท าการพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์
ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้น การสร้างบัณฑิตให้มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มี
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่ว
โลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทาง วิชาการด้วย
การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้ องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้องสนับสนุนการ
จั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง กลุ่ ม เป้ า หมาย ก่ อ นเข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน และกลุ่ ม เป้ า หมายใน
ตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้ เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ
และวิชาชีพในสาขา วิชาต่างๆ ด้วย นโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมที่มีรูปแบบซับ ซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุน ปัญญา
มากกว่าทุนแรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การวิจัย เชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้าน
สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ ความสาคัญในการแก้ปัญหา
ของชุมชนและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
นาไปสู่การเรียนการสอนที่มี ประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถใน
การ พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัยให้สามารถ ดาเนินการในลักษณะ
หุ้นส่วน หรือการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้
นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึ้น
3. ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
มากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัย องค์ความรู้จากชุมชน
ร่ ว มกับ บุ คลากรของมหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุ ข การให้ บริการบาง
ประเภท โดยใช้ศักยภาพของชุมชนและวัสดุ เหลือใช้เพื่อทางานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการ
สร้างความร่วมมือ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อ ช่วยใน
การสร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป
4. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และ
การมีส่วนร่วมในประชาคมโลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของสังคมไทย
เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการ ศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อ
นาไปสู่การสงวนและรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก
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อย่างมีเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร
และสังคม โดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
5. ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และได้
มาตรฐานในระดั บ สากล โดยการพั ฒ นาให้ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ รั บ ใช้ สั ง คม (Community Engagement
University) และให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ระดับ อาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่า
จะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้
น าไปสู่ ค วาม มั่ น คงและความยั่ ง ยื น ของเศรษฐกิ จ สั ง คม สุ ข ภาวะ พลั ง งาน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นสาคัญ
ผลการประเมินทั้ง 2 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมินเท่ากับ 3 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เป็นไปตามเกณฑ์
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
ระดับ 3
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)
ระดับ 3
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) ระดับ 4
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach)
ระดับ 4
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
ระดับ 4
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
ระดับ 3
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
ระดับ 4
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)
ระดับ 3
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)
ระดับ 4
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
ระดับ 3
AUN. 11 ผลผลิต (Output)
ระดับ 3
จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
1. มีหลักสูตรด้านการศึกษากฎหมาย เช่น คลินิกที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
2. การกาหนดให้มีชั่วโมงฝึกปฏิบัติในทุกคาบการสอนเอื้อต่อการบูรณาการผลการเรียนรู้ที่คาดหลังของ
หลักสูตร
3. มีจานวนคณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรมีจานวนมากกว่า 40 คนซึ่งมากเพียงพอต่อการเรียนการสอน
นิสิตในหลักสูตร
4. คณาจารย์ ที่ ส อนในหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทางด้ า นกฎหมายหลากหลายสาขาจาก
มหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศและต่างประเทศ
5. มีจานวนคณาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนมากถึง 19 คน คือ ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17 คน
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6. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร 11 คนซึ่งส่วนใหญ่ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการและมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกากับดูแลตลอดการการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร
7. การเรียนการสอนใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning มากขึ้นรวมทั้งมีจานวนชั่วโมงปฏิบั ติในแต่
ละรายวิชาในหลักสูตรเพื่อฝึกฝนทักษะที่สาคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
8. หลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัย และมีจานวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรที่มีความ
หลากหลายกลุ่มวิชาตามความเชี่ยวชาญผู้สอนและตอบสนองความสนใจที่หลากหลายของผู้เรียนใน
หลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรีนรู้ที่คาดหวังทุกด้าน
2. การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติเฉพาะทางให้จัดเจนมากขึ้น
3. พัฒนาคลินิกกฎหมายเฉพาะทางให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา
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ส่วนที่ 1
โครงร่างหลักสูตร
(Program Profile)

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
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ส่วนที่ 1
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1
1.1 ปรัชญา
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบัณฑิต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีปรัช ญาหลั กสูตร คือ นิติศาสตร์ เป็น
ศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรมใช้กฎหมายมาน้อมนาอานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและสันติ
สุขแก่ปวงชน
1.2 ความสาคัญ
การศึกษากฎหมายมีความสาคัญต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การเรี ย นรู้ กฎหมายอัน เป็ น บรรทัดฐานทางสั ง คมที่ มีส ภาพบัง คับ มีโ ทษอันกระทบต่ อสิ ทธิ เสรีภ าพและ
ทรัพย์สินของประชาชน มิใช่เพียงการเรียนรู้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ประเทศชาติ สังคม ชุมชนมีความสงบสุข
เรียบร้อยเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายสาคัญ คือ เพื่อสร้างประเทศชาติ สังคม และชุมชนให้มี “ความยุติธรรม”
ด้วย ดังนั้น การเรียนรู้กฎหมายภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงมุ่งหวังทั้งให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้ทาง
กฎหมายได้ และใช้ให้เกิดความยุติธรรมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องเป็นที่ยอมรับ
ของสังคมทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เนื่องจากกฎหมายมิได้ใช้บังคับเพียงในประเทศใดประเทศหนึ่ง
เท่านั้ น แต่ยั งมีใช้บั งคับ อยู่ ทุกประเทศและอาจมีความเชื่อมโยงสั ม พันธ์กันระหว่างแต่ล ะประเทศ อีกทั้ ง
การศึกษากฎหมายภายใต้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตยังต้องมุ่ งเน้นให้ นิสิตมีกระบวนการเรียนรู้ที่ส ามารถ
นาไปใช้ได้ทั้งชีวิต ด้วยเหตุนี้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นอกจากจะให้บัณฑิตเข้าใจในบทบัญญัติของกฎหมาย
แล้วยังต้องผลิตบัณฑิตที่เรียนรู้กฎหมายได้ตลอดชีวิตด้วย
เมื่อประเทศชาติ สังคม และชุมชนต้องมีหลักเกณฑ์ข้อกาหนดร่วมกันย่อมมีความจาเป็นที่จะต้ องมี
“นักกฎหมาย” ผู้เข้าใจหลักเกณฑ์ข้อกาหนดเหล่านั้นอย่างแท้จริง เพื่อชี้ทางและใช้กฎหมายให้เกิดความสงบ
สุขเรียบร้อยและยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงจาเป็นต้องมีการจัดการเรียนรู้ทั้งกฎหมายและศาสตร์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุก ๆ คน การเรียนรู้วิชาการด้านอื่น ๆ จึงมีความ
จาเป็นไม่น้อยไปกว่าวิชาการด้านนิติศาสตร์
นอกจากนั้น กฎหมายยังมีความสาคัญต่อบุคคลแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย รวมทั้งกรณีเกิดความ
เดือดร้อนเสียหายจากการฝ่าฝืนกฎหมายของบุคคลอื่น ๆ อีกด้วย จึงจาเป็นที่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจะต้อง
ผลิตบัณฑิตผู้สามารถรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคคลผู้เดือดร้อนเสียหายได้โดยปราศจาก “อคติ” และคานึงถึง
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องแต่ ล ะฝ่ า ยอย่ า งยุ ติธ รรม กระบวนการเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รนิติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ตจึง
จาเป็นต้อง “มีอิสระทางวิชาการ ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ ” เพื่อให้ได้บัณฑิตผู้มีจริยธรรมนักกฎหมายอย่าง
แท้จริง มิใช่เป็นเครื่องมือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสร้างความชอบธรรมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น ซึ่งถือ
ว่าเป็นเหตุผลสาคัญอันจะทาให้บัณฑิตนิติศาสตร์เป็นที่ยอมรับของประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในด้านกฎหมายอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกฎหมาย
1

ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลักสูตรอธิบายรายละเอียดของโครงร่างหลักสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
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ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีแนวคิดด้านการศึกษาที่สามารถบูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบได้ เพื่อนาไป
ศึกษาค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ใหม่ แสวงหาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการให้ บริการวิชาการ และการเข้าไปมีส่ ว น
ร่วมกับชุมชนตลอดจนส่งเสริ มความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ ต่างประเทศ เพื่อ
ประโยชน์ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
4) เพื่อผลิ ตบั ณฑิ ตให้ มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างสรรค์ศิลปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELO)
ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
1. คุณธรรม จริยธรรม
มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต รู้ เข้าใจ
และยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนักกฎหมาย
2. ความรู้
มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหา
ที่ตนศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทาง
เพื่อนาไปศึกษาค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัยหรือค้นคว้าเพื่อใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
3. ทักษะทางปัญญา
มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่ างเป็นระบบ สามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟั ง
ความเห็นจากบุคคลอื่นอย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
4. ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ มีมนุ ษย์สั มพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่ว มกับผู้ อื่น สามารถวางตัว รับฟั ง
ระหว่ า งบุ ค คลและคว าม ความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดงความคิดเห็นพร้อม
ทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มี
รับผิดชอบ
ภาวะความเป็ น ผู้ น าและผู้ ต าม สามารถปรั บ ตั ว ในสั ง คมที่ มี ค วาม
หลากหลายเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุม
อารมณ์และความอดทน ทางานเป็นทีมได้
5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ต่ อ การท างานที่
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในด้านการศึกษา
การค้นคว้า การสื่อสารระหว่างบุคคล มีทักษะการใช้การสื่อสารกับกลุ่มคน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ทาให้
บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
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6. สุนทรียศิลป์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร

มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม
7.ทั ก ษะการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่าง
เหมาะสม
และพัฒนาบุคลิกภาพ
8. ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ก ารทาง มีทักษะในการปฏิบัติทางวิชาชีพกฎหมายที่สาคัญ
วิชาชีพ
ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ด้านทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะด้านของนิสิตในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
ทักษะการอ่านเอกสารทางกฎหมาย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ทักษะการค้นคว้าโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการค้นคว้าทางกฎหมาย
ทักษะการฟัง
ทักษะการเขียนทางกฎหมาย
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์
ชั้นปีที่ 2
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะการตั้งคาถาม
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ทักษะทางปัญญา
ทักษะการโต้แย้ง
ชั้นปีที่ 3
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
ทักษะการนาเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความ
ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะการค้นคว้าทางกฎหมาย
ชั้นปีที่ 4
ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะ
ทักษะการบูรณาการความรู้
การอ่านเอกสารทางกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ)
ทักษะทางภาษา
ทักษะในกระบวนการพิจารณาคดี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ทักษะการสื่อสารกับลูกความ
ทักษะการพูดในที่สาธารณะ
ความเข้าใจในหลักแห่งความยุติธรรม
ทักษะการจัดการพยานหลักฐาน
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3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ)
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Law Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
: น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B.
3. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
4.2 ประเภทของหลักสูตร
4.3 ภาษาที่ใช้
4.4 การรับเข้าศึกษา
4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
4.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรีทางวิชาการ
ภาษาไทย
รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ไม่มี
ให้ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
5.1 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
5.2 คณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 11 / 2560 วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
5.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 123 (7/2560) วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
5.6 สภาวิชาชีพ..............-...................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
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6. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
6.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น ๆ
6.1.1 นิติกร ปลัดอาเภอ ปลัดเทศบาล ฯ
6.1.2 นักกฎหมายในหน่วยงานของเอกชน
6.1.3 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
6.1.4 ทนายความ
6.1.5 ตารวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี
6.1.6 อนุญาโตตุลาการ
6.1.7 ตุลาการศาลปกครอง
6.1.8 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
6.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย และสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพ
นั้น ๆ
6.2.1 อัยการ
6.2.2 ผู้พิพากษา
7. ปรัชญาของหลักสูตร
นิติศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความยุติธรรม ใช้กฎหมายมาน้อมนาอานวยประโยชน์แก่
ประเทศชาติ และสันติสุขแก่ปวงชน
8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
8.1 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางกฎหมายบูรณาการอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ ทั้งการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย และเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.2 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถทั้งวิชาการ วิชาชีพ พร้อมทางาน นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ให้บริการ มีส่วนร่วมกับชุมชน สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน
ประยุกต์ใช้ความรู้สอดคล้องกับความต้องการและเป็นที่พึ่งของประชาชนเกิดประโยชน์ความเข้มแข็งพัฒนา
อย่างยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาชน
8.3 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย รับผิดชอบต่อ
ประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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9. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.1 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
106
74
32
18
14
6
142

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30
102
69
33
27
6
6
138
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10.แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
100120 หลักพื้นฐานและประวัติศาสตร์กฎหมาย
Fundamental Principle and Legal History
100110 กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
Civil Law : General Principles
100111 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
Introduction to Public Law
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
17 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
100112 กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
Juristic Act and Contract Law
100113 กฎหมายทรัพย์สิน
Property Law
100114 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Constitutional Law
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
003201
003202
100210
100211
100212
100213

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
กฎหมายลักษณะหนี้
Obligation Law
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้
Wrongful Act, Management of Affairs Without Mandate and
Undue Enrichment Law
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
Criminal Law : General Principles
เอกเทศสัญญา
Specific Contracts

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
003201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
100214 กฎหมายอาญาภาคความผิด
Criminal Law : Specific Offenses
100215 กฎหมายกู้ยืม หลักประกันและตัวแทน
Loan, Security Transaction and Agency Law
100216 กฎหมายปกครอง
Administrative Law
100217 กฎหมายครอบครัว
Family Law
100218 กฎหมายห้างหุ้นส่วน และบริษัท
Partnership and Company Law
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
20 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
100310 กฎหมายมรดก
Succession Law
100311 ตราสารเปลี่ยนมือ
Negotiable Instruments
100312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
Civil Procedure Law
100313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
Criminal Procedure Law
100134 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
100323 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Intellectual Property Law
100324 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
Environmental and Natural Resources Conservation Law
100xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

3(2-2-5)
2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(x-x-x)
20 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100115
100315
100316
100317
100320
100321
100322
100xxx
รวม

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
Legal Profession
กฎหมายลักษณะพยาน
Evidence Law
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
Private International Law
พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
Constitution of Courts of Justice and Thai Judicial System
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
English for Lawyers
กฎหมายภาษีอากร
Taxation Law
กฎหมายแรงงาน
Labour Law
วิชาเอกเลือก
Major Elective

2(1-3-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
100410 นิติปรัชญา
Legal Philosophy
100411 กฎหมายวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน
Public Procedure Law
100420 ว่าความและศาลจาลอง
Advocacy and Moot Court
100421 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
100422 กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
Governmental Administrative Law
100xxx วิชาเอกเลือก
Major Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
100423 คลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย*
Legal Professional Internship Clinic
รวม
*หรือเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ จานวน 3 รายวิชา 6 หน่วยกิต
100390 การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
Clinical Legal Education
100391 คลินิกกฎหมายทั่วไป
General Law Clinic
100392 คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน
Community Law Teaching Clinic
100490 คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคม
Legal Aid Clinic for Social Justice
100491 คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน
Specific Legal Skill Clinic

2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
6(0-18-9)
6 หน่วยกิต
2(0-6-3)
2(0-6-3)
2(0-6-3)
2(0-6-3)
2(0-6-3)

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

หน้า | 11

11. กระบวนการเรียนการสอนใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย และฝึกปฏิบัติโดยการมีส่วนร่ว มของ
ผู้เรียน เช่น
(1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion)
(2) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based)
(3) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Self-study)
(4) การสอนแบบมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ (Criticality-based instruction)
(5) การสอนแบบเน้นสมรรถนะ (Competency based)
(6) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต (Productivity-based instruction)
(7) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
(8) การสอนแบบใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
(9) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)
12. วิธีการประเมินผล
การวัดประเมินผลด้วยรูปแบบที่หลากหลากตามวัตถุประสงค์ของวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เช่น
(1) การสังเกตพฤติกรรม
(2) การประเมินตนเอง
(3) การประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือกลุ่มงาน
(4) การสอบข้อเขียน การประเมินผลงานที่มอบหมาย
(5) การสอบข้อเขียน
(6) การสอบปากเปล่า
(7) การสอบปฏิบัติ
(8) การเขียนรายงานและนาเสนอด้วยวาจา
(9) การสังเกตการณ์ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
(10)การมอบหมายงานที่ต้องกระตุ้นให้เกิดการประมวลความรู้ของผู้เรียน
(11)การประเมินผลงานที่มอบหมายและการนาเสนอ
(12)การปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริง
(13)การแสดงบทบาทสมมติในศาลจาลอง
(14)การรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษา และรายงานการศึกษาในสถานที่ด้าน
วิชาชีพกฎหมาย
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
CUPT QA ตามเกณฑ์ AUN QA
ระดับหลักสูตร
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รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548
 เกณฑ์ปี 2558
ประเภทหลักสูตร (สาหรับเกณฑ์ปี 2558)
 วิชาการ
 ปฏิบัติการหรือวิชาชีพ
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ข้อ เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อย
กว่ า 5 คนและเป็ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลั ก สู ต ร เกิ น กว่ า 1 หลั ก สู ต รไม่ ไ ด้ แ ละ
ประจ าหลั ก สู ต รตลอดระยะเวลาที่ จั ด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2.

ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คนและเป็นอาจารย์
ผู้ รับผิ ดชอบ 1 หลั กสู ตรและประจาหลั กสู ตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ประกอบด้วย
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
5. นายประฐมพงษ์ ทองรอด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลั กสู ตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีอ าจารย์
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า ผู้ ช่ ว ย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน ทุกคนมีคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการ 1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทั้งนี้อาจารย์ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
หลั ก สู ต ร ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ รอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และด ารงต าแหน่ ง
อาจารย์ จานวน 1 คน โดย ทั้ง 5 คน มีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบปี พ.ศ. 2558-2562 อย่าง
น้อย 1 รายการใน 5 ปี อันประกอบด้วย
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
5. นายประฐมพงษ์ ทองรอด
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน
3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และมีผ ลงานทางวิช าการ 1
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง

4.

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอนรายละเอียด
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ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดให้
อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขา
ของรายวิชาที่สอน
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 คณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
11 คน ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทั้งนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร ดารงตาแหน่งทางวิชาการใน
ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน ดารงตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 9 คน และ ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ จานวน 1 คน โดย ทั้ง 11 คน มีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบปี พ.ศ. 2558-2562 อย่าง
น้อย 1 รายการใน 5 ปี อันประกอบด้วย
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
3. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
4. ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
5. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
6. ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง
7. ผศ.ปราณี นางแล
8. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
9. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล
10. นายประฐมพงษ์ ทองรอด
หลั กสู ตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กาหนดให้
อาจารย์ ผู้ ส อนต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ
เที ย บเท่ า หรื อ มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขา
ของรายวิชาที่สอน
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน
5. คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
พิเศษ
(ถ้ามี)
คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์
พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์
ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6
ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
7. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี)
8. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
9. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
10. การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา
11. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
12. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี
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ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ เนื่องจาก
มีอาจารย์ผู้ส อนซึ่งเป็นอาจารย์ประจาและมีจ านวน
มากเพียงพอกับการเรียนการสอนในหลักสูตร

หลั กสู ตรนิติศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ปรับปรุง
จากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555 และประกาศใช้เมื่อปีการศึกษา 2560 อันเป็น
การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
โดยมีการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาสาระที่ทันสมัย
เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกาหนดสภาวิ ชาชีพและพัฒนา
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และนาความรู้ที่มีไปพัฒนา
ประเทศชาติให้เกิดความเข้มแข็งและมั่นคง

หมายเหตุ สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12
สรุปผลการดาเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12
 เป็นไปตามเกณฑ์
ข้อสังเกต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีผลการดาเนินงาน
ครบถ้วน
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ผลการกากับมาตรฐาน
เกณฑ์ข้อ 1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ปริญญาตรี) จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการดาเนินการกากับมาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 1 หลักสูตรและประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ประกอบด้วย
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
5. นายประฐมพงษ์ ทองรอด
จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3)
อาจารย์ประจาหลักสูตร ในมคอ. 2
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

ประเภท
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์
ประจา
หลักสูตร>>

1. ผศ.อุเทน
ธัชศฤงคารสกุล

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
หลักสูตร เกณฑ์

2. ผศ.นริษรา
ประสิทธิปานวัง

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
หลักสูตร เกณฑ์

3. อาจารย์ประฐมพงษ์
ทองรอด

อาจารย์

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
หลักสูตร เกณฑ์

4. อาจารย์เฉลิมวุฒิ
สาระกิจ

อาจารย์

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
หลักสูตร เกณฑ์

5. อาจารย์วิทูรย์
ตลุดกา

อาจารย์

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
หลักสูตร เกณฑ์

6. ผศ.ทัศนะ ศรีปตั ตา

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

ผลงานทาง
วิชาการ
เป็นไปตาม
เกณฑ์

เป็นไปตาม
เกณฑ์

หมายเหตุ
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ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

ประเภท
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์
ประจา
หลักสูตร>>

ผลงานทาง
วิชาการ
เป็นไปตาม
เกณฑ์

7.ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

8.อาจารย์สมศักดิ์
แนบกลาง

อาจารย์

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

9. ผศ. กาญจนุรตั น์
ไมรินทร์

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

10. ผศ.กันย์กัญญา
ใจการวงค์สกุล

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์
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อาจารย์ประจาหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

ประเภท
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์
ประจา
หลักสูตร>>

ผลงานทาง
วิชาการ
เป็นไปตาม
เกณฑ์

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต
นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์
เป็นไปตาม
เกณฑ์

1.รศ.กันย์กัญญา
ใจการวงค์สกุล
2.ผศ. กาญจนุรัตน์
ไมรินทร์

รศ.

ปริญญาโท

ผศ.

ปริญญาโท

3.ผศ.สุวิทย์
ปัญญาวงศ์

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

4.ผศ.ธีระพันธ์
เมฆเกรียงไกร

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

5.อาจารย์ประฐมพงษ์
ทองรอด

อาจารย์

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

6.ผศ.ทัศนะ ศรีปตั ตา

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

หมายเหตุ
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ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

วุฒิการศึกษา
สูงสุด

คุณวุฒิ
(สาขาวิชา)

ประเภท
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์
ประจา
หลักสูตร>>

ผลงานทาง
วิชาการ
เป็นไปตาม
เกณฑ์

7.ผศ.อุดม งามเมืองสกุล

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

8.ผศ.เกียรติศักดิ์
ตันติจริยาพันธ์

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

9.ผศ.นริษรา
ประสิทธิปานวัง

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์

10. ผศ.ปราณี นางแล

ผศ.

ปริญญาโท

นิติศาสตร
มหาบัณฑิต

ประจา
หลักสูตร

เป็นไปตาม
เกณฑ์
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เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
 เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการดาเนินการกากับมาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดารงตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 3 คน และดารงตาแหน่งอาจารย์ จานวน 1 คน โดย ทั้ง 5 คน มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบ
ปี พ.ศ. 2558-2562 อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปี อันประกอบด้วย
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
3. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
4. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
5. นายประฐมพงษ์ ทองรอด
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารง
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
 เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการดาเนินการกากับมาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
10 คน ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตร ดารงตาแหน่งทางวิชาการใน
ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 1 คน ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 8 คน และ ดารงตาแหน่ง
อาจารย์ จานวน 1 คน โดย ทั้ง 10 คน มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ในรอบปี พ.ศ. 2558-2562 อย่าง
น้อย 1 รายการใน 5 ปี อันประกอบด้วย
1. รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
2. ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
3. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์
4. ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
5. ผศ.ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
6. ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง
7. ผศ.ปราณี นางแล
8. ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
9. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล
10. นายประฐมพงษ์ ทองรอด
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
(ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอนรายละเอียด
 เป็นไปตามเกณฑ์
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ผลการดาเนินการกากับมาตรฐาน
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 คณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้สอนในคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาทั้งสิ้นจานวน 40 คน โดยเป็นอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
จานวน 6 คน อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 31 คน และ 17 คน ดารงตาแหน่งเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และ 2 คน ดารงตาแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์
เกณฑ์ขอ้ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
(ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
 เป็นไปตามเกณฑ์
ผลการดาเนินการกากับมาตรฐาน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ
เนื่องจากมีอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นอาจารย์ประจาและมีจานวนมากเพียงพอกับการเรียนการสอนในหลักสูตร
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงตามรอบหลักสูตร และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
พะเยา และได้ใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560
สรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ 6 ข้อ

เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ.....................
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องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
Sub Criterion 1
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are
explicit and known to staff and students.
การกาหนดผลการเรี ย นรู้ ที่คาดหวั งคานึงและสะท้ อนถึงวิสั ยทั ศน์และพันธกิจ ของสถาบั น
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน
2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning
outcomes which should be aligned to the programme expected learning
outcomes.
หลักสูตรกาหนดผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่ าง
ชัดเจน เพื่อให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร
3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic ( sometimes
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e. g.
written and oral communication, problem- solving, information technology,
teambuilding skills, etc.
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ
4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders.
หลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจาเป็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
AUN 1.1 The formulation of the expected learning outcomes takes into account and
reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are explicit and
known to staff and students.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรไว้ 3 ประการ
โดยได้คานึงถึงและสะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะในการเป็น
มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้มีทั้งด้านความรู้ทั่วไป ความรู้ในวิชาชีพ ทักษะทั่วไป ทักษะทางวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการดารงชีวิต ด้วยความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาครบทุกมิติ ดังนี้
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ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะความสามารถทั้ง
วิชาการ วิชาชีพ พร้อมทางาน นาความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ให้บริการ มีส่วนร่วมกับชุมชน
สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน
ประยุกต์ใช้ความรู้สอดคล้องกับความ
ต้องการและเป็นที่พึ่งของประชาชน เกิด
ประโยชน์ความเข้มแข็งพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
ประชาชน

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางกฎหมาย
บูรณาการอย่างมีคุณภาพ เป็นระบบ
ทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีจิต
ยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม
จริยธรรมนักกฎหมาย รับผิดชอบต่อ
ประชาชน ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

A

เพื่อบรรลุ วัตถุป ระสงค์ของหลั กสูตร และเพื่อดาเนินการให้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถาบัน หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ได้นาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มากาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนในหลักสูตร ตามปรัชญาการศึกษาของศตวรรษที่ 21 ที่ได้เน้นหนักและให้ความสาคัญต่อ learning
outcomes ของผู้เรียนทั้งในระดับหลักสูตรและรายวิชา โดยในการกาหนด Expected Learning Outcomes
ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นั้นได้พิจารณาจากความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ สมาคมวิชาชีพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และพนักงานสายสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 ด้าน
และการกาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาอีก 3 ด้าน รวมเป็น 8 ด้าน ซึ่งได้แก่
1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 2. เป็นผู้มีความรู้ 3. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา 4. เป็นผู้มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. เป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6. เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์ 7. เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 8. เป็นผู้มี
ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ ดังนี้
1.ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต รู้ เข้าใจ และยึด
มั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรมของนักกฎหมาย
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
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(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณค่าของตนเองและผู้อื่น ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องกับ
หลักคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริตจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
พลเมืองที่มีคุณค่า และใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ในสังคม
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลั กการ แนวคิด ทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ตน
ศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐานและกฎหมายเฉพาะทางเพื่อนาไปศึกษา
ค้นคว้าในระดับสูงขึ้นไป หรือศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น ตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นาหลักการ
แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมายไปปรับใช้กับปัญหาข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวมคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็น
ระบบสามารถวิพากษ์ วิจารณ์ สนับสนุน โต้แย้ง และรับฟังความเห็นจากบุคคลอื่น
อย่างรอบด้านและเป็นกัลยาณมิตร
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ใช้และตีความกฎหมายเทียบเคียงและค้นหาหลักเกณฑ์หรือ
ทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
นามาปรับใช้กับข้อเท็จจริงหรือปัญหาต่างๆ ที่ เกิดกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้องและเป็นธรรมแก่กรณี
(3) สามารถสืบค้น ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงข้อมูลอื่น ๆ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาแปลผลข้อมูล ประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความใฝ่รู้ติดตามการเปลี่ยนแปลง
เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) สามารถวางตัว รับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างใส่ใจและให้เกียรติแก่กัน แสดงความ
คิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ยอมรับในความแตกต่างในความเห็น
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลายเข้ากับ
ผู้อนื่ ได้เหมาะสม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์และความอดทน ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

หน้า | 24

(4) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเอง
และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5. ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่ อสารทั้งในด้านการศึกษา การค้นคว้า การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ใน
การด าเนิ น ชี วิ ต การประกอบวิ ช าชี พ หรื อ อาชี พ และแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
สร้างสรรค์ เหมาะสมแก่กรณี
(3) มีทักษะการใช้การสื่อสารกับกลุ่ มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นาเสนอ
ต ล อ ด จ น ก า ร ซั ก ถ า ม ที่ ท า ใ ห้ บุ ค ค ล อื่ น เ ข้ า ใ จ ไ ด้ ง่ า ย แ ล ะ ชั ด เ จ น
ใช้ภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมแก่กรณีและใช้ภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและจัดทา
เอกสารสาคัญต่าง ๆ
6. ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะในการปฏิบัติการด้านวิธีพิจารณาความ
(2) มีทักษะในด้านการให้บริการวิชาการด้านกฎหมาย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่หลักสูตรกาหนดไว้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถาบันทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ หลักสูตรได้มีการ
กระจายความรับผิดชอบไปสู่รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการสร้างผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังตามหลักสูตรให้กับผู้เรียน และเพื่อให้ผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้ ดังที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ที่อยู่ในหลักสูตร
นอกจากนี้ เพื่อทาให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ และ
มีความชัดเจน คณะนิติศาสตร์ได้จัดการสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ในคณะ ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ
ศูนย์สุขภาพธารธรา จังหวัดพะเยา เพื่อกาหนด ELO ในระดับชั้นปีสาหรับการพัฒนาทักษะทั่วไปและทักษะ
เฉพาะด้านให้แก่นิสิตในแต่ละชั้นปีไว้ ตามรายละเอียดในตาราง ดังนี้
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ตาราง 1.1 แสดง ELO ด้านทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะด้านของนิสิตคณะนิติศาสตร์ในแต่ละชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ทักษะทั่วไป

ทักษะเฉพาะ

ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ทักษะการค้นคว้าโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการฟัง
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์

ทักษะการอ่านเอกสารทางกฎหมาย
ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ทักษะการค้นคว้าทางกฎหมาย
ทักษะการเขียนทางกฎหมาย

ชั้นปีที่ 2
ทักษะทั่วไป

ทักษะเฉพาะ

ทักษะการแก้ปัญหา
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ทักษะทางปัญญา

ทักษะการตั้งคาถาม
ทักษะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง
ทักษะการโต้แย้ง

ชั้นปีที่ 3
ทักษะทั่วไป

ทักษะเฉพาะ

ทักษะการนาเสนอผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะการสอบข้อเท็จจริงจากลูกความ
ทักษะการค้นคว้าทางกฎหมาย
ชั้นปีที่ 4

ทักษะทั่วไป
ทักษะการบูรณาการความรู้
ทักษะทางภาษา
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทักษะเฉพาะ
การอ่านเอกสารทางกฎหมาย (ภาษาอังกฤษ)
ทักษะในกระบวนการพิจารณาคดี
ทักษะการสื่อสารกับลูกความ
ทักษะการพูดในที่สาธารณะ
ความเข้าใจในหลักแห่งความยุติธรรม
ทักษะการจัดการพยานหลักฐาน

ต่อมาคณะนิติศาสตร์ ได้นาข้อมูลจากการการสัมมนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ในคณะที่กาหนด ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะของนิสิตคณะนิติศาสตร์ในแต่ละชั้นปี เผยแพร่ให้อาจารย์
ผู้สอนทราบ และกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องฝึกฝนนิสิตให้มีทักษะตามความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
แต่ละชั้นปี และออกข้อกาหนดห้ามมิให้อาจารย์ผู้สอนใช้ชั่วโมงปฏิบัติเพื่อการบรรยาย ซึ่งได้กาหนดไว้ใน
ประกาศคณะนิ ติ ศ าสตร์ เรื่ อ งมาตรฐานการบริ ห ารงานวิ ช าการ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องคณะนิ ติ ศ าสตร์
ดังต่อไปนี้
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ชั้นปีที่
รายละเอียด
1
1.นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
รวมทั้งมีทักษะการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลโดยสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะ
การฟัง การคิดเชิงวิพากษ์ และมีการตรงต่อเวลาตระหนักในคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
2.นิสิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการอ่านเชิงกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมาย
ตลอดจนการค้นคว้าด้านกฎหมายและการเขียนเชิงกฎหมายได้
3.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐานอันเป็นกฎหมายขั้นต้นสาหรับผู้เริ่มเรียน
กฎหมายได้
2
1.นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการแก้ไขปัญหา การนาเสนอด้วยวาจา ตลอดจนมีทักษะการปัญญา
ในการคิดแบบองค์ร วมเป็ น ระบบ วิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็ น ได้ และมีจิตอาสาส านึ ก
รับผิดชอบต่อสังคม
2.นิสิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการซักถาม และการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงตลอดจนมีทักษะการ
โต้แย้งได้
3.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นของกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับรัฐซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงมาจากการศึกษากฎหมายขั้นต้นที่
เรียนในชั้นปีแรก
3
1.นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการนาเสนอรูปแบบต่าง ๆ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สืบค้นข้อมูล มีความเป็นผู้นาและผู้ตามปรับตัวเข้ากับสังคมอย่างเหมาะสม
2.นิสิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการสอบถามสืบค้นข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง มีความสามารถใน
การบริหารจัดการพยานหลักฐาน รวมทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาสามารถประยุกต์ความรู้
ไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ กระบวนการขั้นตอนพิจารณาคดี
มีความรู้ความเข้าใจในวิชาเอกเลือกที่สนใจ สามารถคิดวิเคราะห์ปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริง
มีความใฝ่รู้ ตระหนักถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4
1.นิสิตมีทักษะทั่วไปในด้านการบูรณาการความรู้ มีความสามารถการใช้ภาษาทางกฎหมาย มี
จิตสานึกความยุติธรรม
2.นิสิตมีทักษะวิชาชีพในด้านการอ่านเชิงกฎหมายเกี่ยวกับเอกสารภาษาอังกฤษ การฝึกฝนการ
ใช้ประสบการณ์ทางปฏิบัติมาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม การค้นคว้าทาวิจัยด้านกฎหมาย
ตลอดจนการสื่อสารกับลูกความหรือผู้ขอคาปรึกษา รวมทั้งการพูดในที่สาธารณะได้
3.นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินคดีในศาล การว่าความ มีความสามารถในการทา
วิจัยเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม สามารถปรับใช้ความรู้ทางกฎหมายมาใช้
ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมายได้
และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่
กาหนดไว้ คณะนิติศาสตร์ได้จัดทาโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ทุกปีการศึกษา เพื่อสื่อสารให้ผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆได้ทราบถึงและเข้าใจในความสาคัญของผลการเรียนที่คาดหวังโดยทั่วกัน เช่น คณบดีได้
จัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนิสิตเนื่องในวันปฐมนิเทศ และจัดการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่เพื่อสร้างความ
เข้าใจทั้งแก่ นิสิต และผู้ปกครองในเรื่องผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งของมหาวิทยาลัย และคณะ ในส่วนของ
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คณาจารย์ในหลักสูตร ทางคณะฯได้สร้างความเข้าใจในการศึกษาแบบ Outcomes-based Education และ
ความตระหนั กในความรั บ ผิ ดชอบของทุ ก กระบวนวิช าในการสร้ างผลการเรี ยนรู้ ที่ค าดหวัง ให้ กับผู้ เ รี ย น
ตลอดจนวิธีการสอนที่จ ะทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ โดยการจั ดการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
ระหว่างคณาจารย์ในคณะตลอดช่วงปีการศึกษา 2562
นอกจากนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ได้ใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของนิสิต เช่น กิจกรรมรับน้องต้นกล้าได้ออกแบบการดาเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิ สิต
ในการเรี ย นแบบผู้ เรี ย นต้ องมีส่ ว นร่ ว ม (active learning) มีกิจกรรมที่ส นับสนุน ให้ นิ สิ ต ได้ ใช้ชีวิต อย่ า งมี
ความสุข โดยมีกิจกรรมให้เกิดแรงบันดาลใจ มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ของนิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเองได้ รวมถึงเพื่อลดการออกกลางคันของนิสิตให้น้อยลง ทาให้นิสิตมี
สมาธิในการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีและสามารถฝึกฝนทักษะที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ รวมทั้งได้ทบทวนเนื้อหา
ความรู้และฝึกการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ล ะ
รายวิชาและเข้าใจวิธีการเขียนตอบข้ อสอบกฎหมายให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ กิจกรรมจัดส่ง
นิสิตเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการบรรลุผลการเรียนที่คาดหวังด้านทักษะปฏิบัติ
ทางวิชาชีพ และเพิ่มสมรรถนะทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน เช่น การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย การแข่งขั นการ
แถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ หรือโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายสู่ชุมชน เป็นการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนิสิตนิติศาสตร์จากการปฏิบัติจริง ด้วยการลงพื้นที่สอนกฎหมายในชุมชน รวมไปถึงยังเป็นการสร้าง
พื้นที่ให้กับนิสิตที่จะสามารถได้ลงมือปฏิบัติจริงในสถาณการณ์จ ริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันของประชาชน ตามปนิธานของมหาวิทยาลัย คือ ปัญญาเพื่อ
ความเข้มแข็งของชุมชน
ในเวลาเดียวกันอันจะทาให้ผู้เรียนสามารถบรรลุผลการเรียนที่คาดหวังในด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พัฒนาทักษะทางการสื่อสาร พัฒนาบุคลิกภาพ และ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมายในด้านจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นต้น
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
AUN 1.2 The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning
outcomes which should be aligned to the programme expected learning outcomes.
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
บัณฑิตไว้อย่างชัดเจนในหลักสูตร และกาหนด Curriculum Mapping เพื่อกระจายความรับผิดชอบในการ
สร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่ระดับรายวิชา ดังที่ได้รายงานไว้ในหัวข้อ AUN 1.1 เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการกระจายความรับผิดชอบ คณะนิติศาสตร์ได้จัดการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในช่วงปีการศึกษา 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สร้าง
ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอนในเรื่องการจัดการศึกษาแบบ Outcomes based และความรับผิดชอบของ
รายวิชาและความสาคัญของการออกแบบการสอนในแต่ละบทเรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรได้
กาหนดไว้
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
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AUN 1.3 The programme is designed to cover both subject specific outcomes that
relate to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. written
and oral communication, problem-solving, information technology, teambuilding skills,
etc.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2560 ได้ร่างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในส่วนที่เป็นผลการเรียนรู้ทั่วไป และผลการเรียนรู้เฉพาะทาง ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และ
คุณธรรมจริยธรรม โดยในส่วนของผลการเรียนรู้ด้านความรู้ หลักสูตรได้กาหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนทั้งวิชาที่เป็น
ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะทางของนิติศาสตร์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยหลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนวิชาศึกษาทั่วไปจานวน 30 หน่วยกิต วิชาเฉพาะจานวน 102
หน่วยกิต และวิชาเลือกเสรีจานวน 6 หน่วยกิต ในการจัดทาหลักสูตรนั้นได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ย วข้องร่ ว มกัน น าหลั กการ วางแผน ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานที่ผ่ านมามา
ประกอบการพิจารณาในการจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจนโดยแสดงถึงความถึงความสัมพันธ์
ตั้งแต่รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง และรายวิชาเฉพาะทาง มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดให้
ชั้นปีที่ 1 มีแผนการเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกฎหมายพื้นฐานสาหรับผู้เริ่มเรียน
แต่ล ะภาคเรี ยนจานวน 5 รายวิช า เช่น วิช ากฎหมายแพ่งหลั กทั่วไป กฎหมายมหาชนเบื้องต้น กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา เป็นต้น เป็นการเรียนรู้กฎหมายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ขั้นต้นและเข้าใจถึงทักษะชีวิตที่จาเป็นของตนก่อนโดยแนะนาเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายให้กับผู้เรียน และมี
กิจ กรรมเสริ มหลักสู ต รในโครงการรั บรายงานตัวนิสิตใหม่ ผู้ปกครองพบผู้ บริห ารและบ่มเพาะต้นกล้านัก
กฎหมายเพื่อความเป็ น เลิ ศซึ่งให้ ผู้ เรี ย นและผู้ มีส่ ว นได้เสี ยได้ทราบถึงแผนการเรียนและล าดับการเรียนรู้
กฎหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงวิชาเฉพาะทาง
ชั้นปีที่ 2 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายสารบัญญัติ ที่กล่าวถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ระหว่างบุ คคล และระหว่างบุ คคลกับ รั ฐ ซึ่งเป็นวิช าที่ต่อยอดจากการเรียนในรายวิช าในปีแรกมีรายวิชา
กฎหมายจานวน 11 รายวิชา เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง
เป็นต้น อันเป็นรายวิชาระดับกลาง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจกฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอันต่อยอดจาก
การเรียนในชั้นปีแรก
ชั้นปีที่ 3 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมายอันเป็นรายวิชาระดับกลางเพื่อสามารถ
นาเอาความรู้จากรายวิชาสารบัญญัติที่ได้เรียนปีที่ผ่านมาเน้นไปปรับใช้และวิเคราะห์ได้ในทางปฏิบัติหรือการ
พิจารณาคดีความมีจานวนวิชากฎหมายจานวน 12 รายวิชา เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย และ
กฎหมายเอกเลือก เป็นต้น
ชั้นปีที่ 4 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงการทาระเบียบวิธีวิจัย วิชาเลือกเสรี การว่าความและศาล
จ าลอง คลิ นิ กฝึ กงานวิช าชีพ กฎหมาย ซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึ ง ความยุ ติธ รรม คุณธรรมจริยธรรมและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ อันเป็นรายวิชาเฉพาะทาง โดยหลักสูตรมีวิชาเอกเลือกจานวน 5 กลุ่มสาขาอันเป็นกฎหมาย
เฉพาะด้านในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้นิสิตได้มีอิสระในการเรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจรวมถึง
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เพื่อตอบสนองถึงความสนใจเฉพาะด้านของผู้เรียนที่หลากหลายในอีกทางหนึ่ง โดยมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยที่
ให้นิสิตนาเอาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอันเชื่อมโยงบูรณาการกับกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและ
สามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมายที่เป็นประโยชนต่อสังคมได้ การว่าความที่เน้นการ
ฝึกทักษะที่จาเป็นสาหรับนักกฎหมายในการพิ จารณาคดีในศาล ตลอดจนการฝึกงานวิชาชีพกฎหมายอันเป็น
การเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและส่งผลไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ในส่วนของผลการเรียนรู้ด้านทักษะ หลักสูตรได้ร่างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะทั้งที่เป็นทักษะทั่วไป และ
ทักษะของวิชาชีพ ในส่วนที่ เป็นทักษะทั่วไป หลักสูตรได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เช่น ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และได้กระจายความรับผิดชอบในการ
สร้างทักษะเหล่านี้ลงไปในระดับรายวิชา โดยกาหนดไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรี ย นรู้ จ ากหลั กสู ตรสู่ ร ายวิช า (Curriculum Mapping) ในหลั กสู ตร นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ได้ให้
ความส าคัญ กับ การสร้ า งทั กษะทั้ ง ทัก ษะทั่ว ไปและทัก ษะทางวิ ช าชี พ ให้ กั บนิ สิ ต จึงได้จัดการประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อระดมสมองอาจารย์ผู้สอน กาหนดทักษะที่ควรเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และกระจายออกเป็น
ความรับผิดชอบของผู้สอนในแต่ละชั้นปี ดังที่ได้รายงานไว้ในหัวข้อ AUN 1.1 สิ่งสาคัญประการหนึ่งที่ควรนามา
รายงานไว้ในส่ว นนี้ ด้ว ยคือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง 2560 ได้กาหนดให้ มีชั่วโมงฝึ กปฏิ บัติ ทุก
รายวิชา เช่น วิชา 3 หน่วยกิต จะกาหนดชั่วโมงสอนเป็น 3(2-2-5) ซึ่งหมายถึงผู้สอนต้องสอน 2 ชั่วโมง และให้
นิสิตฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ซึ่งการกาหนดจานวนหน่วยกิตดังนี้เอื้อต่อการสร้างผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้าน
ทักษะ และออกประกาศคณะว่าด้วยมาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ห้ามผู้สอนใช้ชั่วโมงฝึกปฏิบัติเพื่อการ
บรรยาย เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ด้านทักษะอย่างแท้จริง และเพื่อสร้างทักษะ
การทางานในวิช าชีพ หลั กสู ตรได้กาหนดวิช าบังคับให้ นิสิ ตต้องฝึ กการทางานของผู้ ประกอบวิช าชี พ ทาง
กฎหมายในรายวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย หรือวิชาคลินิกอื่น เช่น คลินิกกฎหมายทั่วไป คลินิกสอน
เผยแพร่กฎหมายในชุมชน และ คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน เป็นต้น
ในส่วนของผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรได้กาหนดไว้ทั้งคุณธรรมจริยธรรมทั่วไป เช่น มี
ความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวิต และคุณธรรมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
เช่น ยึดมั่นในความยุติธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนักกฎหมาย เป็นต้น
ดังนั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมจึงมีทั้งส่วนที่
เป็นผลการเรียนรู้ทั่วไป และผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
AUN 1.4 The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which
reflect the relevant demands and needs of stakeholders.
ผลการเรี ย นรู้ ที่ค าดหวั งในหลั ก สู ตรนิติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 ของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ผ่านการระดมความคิดเห็น ความต้องการจากผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนา
หลั กสู ตร ได้แก่ อาจารย์ ป ระจ าคณะ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายนอก เจ้าหน้าที่ส ายสนับสนุน ตลอดจน
พิจารณาดาเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมาตรฐานการรับรอง
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความแห่งประเทศไทย เป็นต้น
และสังเคราะห์ความคิดเห็นต่างๆ กาหนดขึ้นไว้ในผลการเรี ยนรู้ที่คาดหวัง ได้มีการรับฟังความเห็นจากภาค
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับลดจานวนหน่วยกิจจาก 142 เหลือ 138
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หน่วยกิต ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและทิศทางของร่าง มคอ.1 หลักสูตรนิติศาสตร
บั ณฑิต นอกจากนี้ ได้เ พิ่ มรายวิช าเอกบั ง คั บเพื่ อสร้ างอั ตลั กษณ์ ข องบัณ ฑิ ต พัฒ นาทักษะการปฏิบั ติ ง าน
ภาวะการมีงานทา และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เช่น รายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญ ญา
2(1-3-4), กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2(1-3-4), กฎหมายบริหารงานภาครัฐ
2(1-3-4) และวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 6(0-18-9) หรือวิชาคลินิกอื่น ๆ รวม 6 หน่วยกิต และ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเพิ่มและสอดแทรกทักษะการปฏิบัติหรือใช้วิธีการศึกษากฎหมายเชิง
คลินิก (clinical legal education) เพิ่มขึ้น เพื่อให้บัณฑิตสามารถบรรลุเป้าหมายเป็นบัณ ฑิตที่พึงประสงค์
และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดแรงงานด้วย
นอกจากนี้ ผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ยังอยู่ใน
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่สูง ซึ่งถือเป็นข้อมูลป้อนกลับที่สามารถประเมินได้ว่าผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงานมี ความพึง
พอใจในบั ณฑิต คณะนิ ติศ าสตร์ ในขณะที่ข้อมูล ป้อ นกลั บความพึง พอใจระดับหลั กสู ตรที่ ได้จ ากศิ ษ ย์ เ ก่ า
(Alumni) นั้น มีการเก็บข้อมูลครั้งแรกในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยัง
ดาเนินการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต และความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
เพิ่ ม ขึ้ น อี ก 2 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นอั ต ลั ก ษณ์ ข องบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย 3 ด้ า น คื อ สุ ข ภาพ บุ ค ลิ ก ภาพ และ
สุนทรียภาพ และด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพเป็นครั้งแรกกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี 2561
ตารางที่ 1.3 ผลประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าย้อนหลัง 5 ปี
ระดับความพึงพอใจ
TQF 5 ด้าน
ปี 2556
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ปี 2557
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ปี 2558
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ปี 2559
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ปี 2560
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า
ปี 2561
ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า 2

2

การ
ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ฯ
ตัวเลข

คุณธรรม

ความ
รู้

ปัญญา

ค่าเฉลี่ย

อัตลักษณ์

ประสบการณ์
ทางวิชาชีพ

4.33
N/A

4.01
N/A

3.98
N/A

4.24
N/A

3.89
N/A

4.09
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

4.61
N/A

4.27
N/A

4.12
N/A

4.39
N/A

3.90
N/A

4.26
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

4.75
N/A

4.53
N/A

4.43
N/A

4.46
N/A

4.46
N/A

4.53
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A

4.75
4.43

4.53
3.99

4.43
4.05

4.46
3.98

4.46
3.89

4.53
4.07

N/A
N/A

N/A
N/A

4.63
4.30

4.12
3.77

3.75
3.90

3.83
3.77

3.92
3.85

4.05
3.92

4.24
4.11

4.08
3.55

4.46

4.25

4.26

4.34

4.09

4.28

4.29

4.34

หมายเหตุ ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลของศิษย์เก่า ข้อมูล ณ.วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
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เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า แนวโน้มความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
ตัวบัณฑิตนั้นมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 1 – Checklist
1.1 The expected learning outcomes have been clearly
formulated and aligned with the vision and mission
of the university (1,2)
การก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง มี ค วามชั ด เจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
1.2 The expected learning outcomes cover both subject
specific and generic (i.e. transferable) learning
outcomes (3)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป
1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the
requirements of the stakeholders (4)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2561
3

2562
3

3

3

3

3

3

3
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)
Sub Criterion 2
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and
course specifications for each programme it offers, and give detailed information
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the
programme.
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
2. Programme specification including course specifications describes the expected
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated;
and the relationship of the programme and its study elements.
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชากาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตร
กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอื่น ๆ
AUN 2.1 The information in the program specification is comprehensive and up to-date
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และได้นามาใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา ทั้งนี้หลักสูตร
ได้มีการดาเนินการจัดทามคอ.2 ตามมาตรฐานการดาเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยผ่านการ
ดาเนินงานและมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุม ทันสมัย และน่าสนใจ
เนื้ อ หาหลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานหลั ก สู ต รอั น เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF) รวมทั้งเนื้อหา
สอดคล้องกับสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความและมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้
ข้อมูลเนื้อหารายละเอียดต่าง ๆ ที่สาคัญของหลักสูตร จานวนหน่วยกิต ระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อาชีพเมื่อ
ส าเร็ จ การศึกษา โครงสร้ างหลั กสู ตร จ านวนปีที่เรียน และอื่น ๆ การปรับปรุงหลั กสู ตรมีความครบถ้วน
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้ดาเนินการเผยแพร่ในเว็บไซต์ เล่มคู่มือนิสิต สื่อออนไลน์
เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเพื่อมาเรียนในหลักสูตรได้ นอกจากนี้หลักสูตร
นิ ติศาสตรบั ณฑิ ต หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ที่ปรับปรุงพัฒ นาขึ้น มาจากหลั กสู ตรนิติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยได้รับข้อมูลต่าง ๆ ในการปรับปรุงทบทวนหลักสูตรจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มี
ส่วนได้เสียตลอดจนได้ผ่านขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรแต่ละขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย
ทั้งนี้ได้ปรับลดจานวนวิชา ปรับลดจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรลดลงจากเดิม 142 หน่วยกิต ลดเหลือ
138 หน่วยกิตเน้นชั่วโมงให้มีทักษะการฝึกปฏิบัติเกือบทุกรายวิชามากขึ้นซึ่งต่างจากเดิมที่ เน้นชั่วโมงการ
บรรยายเป็นหลัก เช่น จากหน่วยกิต 3(3-0-6) เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5) อันสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ดังปรากฏจากหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่ปรับเป็น 3(2-2-5),
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2(1-3-4), 6(0-18-9) และเป็ น ตามความข้อมูลความต้อ งการของผู้มีส่วนได้เสี ย ผู้ ใช้บัณฑิต นอกจากนี้ ใน
หลั กสู ตรมีการปรั บ เปลี่ย นอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรกรณีที่มีการลาศึกษาต่อ มีคุณวุฒิ และเป็นผู้ ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ครบถ้วนอยู่ตลอดการดาเนินงานหลักสูตร นอกจากนี้เนื้อหา
หลักสูตรได้เพิ่มรายวิชาเอกบังคับที่เข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เช่น วิชากฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2(1-3-4), วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 2(1-3-4) และ
การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย กลุ่มวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ โดยข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจและเกิด
แรงจูงใจให้มีความสนใจของผู้เรียนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้ น รวมทั้งได้สอบถามความเข้าใจและการรับรู้
ของหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจะได้ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ ได้เผยแพร่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ2555 และ หลักสูตร
นิ ติ ศ าสตร์ บั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560 ในเว็ บ ของคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
https://www.law.up.ac.th
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
AUN 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีการกาหนดรายละเอียดของเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความ
ชัดเจน ครบถ้วน ทันสมัย มีสัดส่วนการวัดประเมินผลที่ชัดเจน ใช้ได้จริง และเกิดผลดีต่อผู้เรียนโดยมีเนื้อหาที่
เป็นลักษณะเฉพาะของหลั กสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรและรายวิชาไว้ชัดเจน ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก ที่เพิ่ม
ความโดดเด่นเน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้นโดยเพิ่มจานวนชั่วปฏิบัติในแต่ละวิชา นอกจากนี้มีก ลุ่มสาขาวิชาเอก
เลือกที่มีจานวนให้เลือกมากขึ้น อันสอดคล้องกับทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพกฎหมายที่หลากหลาย เนื้อหาวิชา
ครอบคลุมในด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ โดยเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ที่เน้นการออกแบบการสอนที่เป็นการฝึกปฏิบัติเกือบทุ กรายวิชาสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ทั้งนี้การดาเนินการหลักสูตรมีการจัดทา มคอ. 3 ของรายวิชาต่าง ๆ ของผู้สอนที่ปรึกษาหารือร่วมกันจัดทาขึ้น
และทาความเข้าใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ แม้จะมีหลายกลุ่มเรียนในแต่ละวิชาก็ตาม และดาเนินการปรับปรุง
ก่อนเปิดเรียนรวมทั้งนิสิตเข้าถึงข้อมูล มคอ.3 ในวันแรกของการเปิดเรียน จากอาจารย์ผู้สอนหรือดาวน์โหลด
จากระบบการลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชาของภาคการศึกษานั้น3 ซึ่ง มคอ. 3 ได้แสดงถึงรายละเอียดการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรมหรือสื่อการสอน วิธีการวัดประเมินผล ที่ เป็นมาตรฐานการ
เรี ย นรู้ และแผนที่ กระจายความรั บ ผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ จากหลั กสู ตรสู่ รายวิช า (Curriculum
Mapping) สัดส่วนคะแนนของการวัดประเมินผลสัปดาห์ที่วัดประเมินผลเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพหลักสูตร
อันสะท้อนถึงการดาเนินการที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร ที่เกี่ยวกับผู้สอน
วิธีการและผลลั พธ์ที่ผู้ เรี ย นจะได้รั บ และการรายงานผลการดาเนินงานภายใน 30 วัน หลั งสิ้ นสุ ดภาค
การศึกษาใน มคอ. 5 เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
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AUN 2. 3 The program and course specification are communicated and made available
to the stakeholders
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมี มคอ. 2 ซึ่งได้สรุปข้อมูลสาคัญ ๆ ที่สามารถอ่านและเข้าใจง่าย
ทาการเผยแพร่เป็นไฟล์ในเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ ในเอกสารแนะนาหลักสูตร สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสีย เช่น นักเรียน ครูแนะแนว อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต นิสิต ผู้ปกครองของนิสิต ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป
ได้ทราบและเข้าถึงเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่สาคัญตามที่ต้องการเกี่ยวกับข้อกาหนดหลักสูตร อาทิ ข้อมูลการได้รับ
อนุมัติหลักสูตร สถานที่ทาการสอน ระบุถึงการรับรองคุณภาพหลักสูตรโดยสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภาและสภาทนายความ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อสาเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพเมื่อ
สาเร็จการศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เกณฑ์การรับเข้าของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและ
ข้อกาหนดเกี่ยวกับรายวิชา ระดับการศึกษา คุณสมบัติต่าง ๆ และวันที่ปรับปรุงหลักสูตรอันเป็นผลดีต่อผู้
เข้าถึงข้อมูลแต่ละฝ่าย
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 2 – Checklist
2.1 The information in the programme specification is
comprehensive and up-to-date (1,2)
รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย
2.2 The information in the course specification is
comprehensive and up-to-date (1,2)
รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย
2.3 The programme and course specifications are
communicated and made available to the
stakeholders (1,2)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด
ของหลักสูตร และข้อกาหนดรายวิชาได้
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2561
3

2562
3

3

3

3

3

3

3
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
Sub Criterion 3
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are
constructively aligned to achieve the expected learning outcomes.
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพื่อไปสู่
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the
contribution made by each course in achieving the programme's expected learning
outcomes is clear.
การออกแบบหลักสูตรคานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured,
sequenced, and integrated.
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลาดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ
4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic
courses, the intermediate courses, and the specialised courses.
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพื้นฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน
5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to pursue
an area of specialisation and incorporate more recent changes and developments
in the field.
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพื่อให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ
6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and
up-to-date.
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพื่อความทันสมัย
ผลการดาเนินงาน
AUN 3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the
expected learning outcomes
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดของหลักสูตรใน มคอ.2 โดยได้ออกแบบหลักสูตรคาถึงผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) อย่างครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง ทักษะทั่วไป
ทักษะเฉพาะทาง คุณธรรมจริยธรรมทั่วไป และ คุณธรรมจริยธรรมของนักกฎหมาย และได้ดาเนินการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านด้วยกระบวนวิชาต่าง ๆ ที่บรรจุไว้ในหลักสูตร วิธีการสอน วิธีการวัดประเมินผล
เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตามมาตรฐานเกณฑ์ สกอ.และมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้
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กลยุทธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
ทุกรายวิชาซึ่งเป็นสิ่งสาคัญส าหรั บนั กกฎหมายที่ต้องคานึงถึงมาก และหลักสูตรกาหนดให้ มีรายวิช าหลั ก
วิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่ งเป็นวิชาแกน เป็นการปลูกฝังและให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสาคัญของวิชาชีพนัก
กฎหมายที่ต้องอาศัยหลักความยุติธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น การรักษาความลับของ
ลูกความ การไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับลูกความ เป็นต้น กาหนดให้นิสิตฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางกฎหมายในวิชา
คลินิกกฎหมายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในด้านการทางานให้กับผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ การ
ให้บริการโดยไม่คิดค่าตอบแทน (Pro Bono) เป็นต้น
กลยุทธ์ด้านความรู้ มีจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นวิชาศึกษาทั่วไปและวิชา
เฉพาะทาง โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และปรับใช้ในทางปฏิบัติโดยสมมติเหตุการณ์หรือนากรณีศึกษามา
วิเคราะห์ และจั ดให้ มีการเรี ย นรู้ จ ากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตให้มีความรู้ที่รอบด้าน มีการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกัน มีทัศนคติที่ดี มี
โลกทัศน์ที่กว้างขวาง รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะที่จาเป็นต่าง ๆ และให้นิสิตได้มีโอกาสได้รับองค์ความรู้ที่ใหม่และ
หลากหลาย ทันสมัยทันเหตุการณ์ปัจจุบัน รวมถึงได้ ตระหนักถึงการทราบปัญหาของสังคมเพื่อหาแนวทางใน
การนาความรู้ทางกฎหมายไปแก้ไขปัญหาได้ตลอดจนทราบถึงประเด็นปัญหาทางกฎหมายโดยได้รับความรู้จาก
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทาให้ทั้งนิสิตและอาจารย์ตลอดจนผู้ที่
สนใจได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้มากขึ้นนอกเหนือการเรียนในชั้นเรียนซึ่งเป็นการบรรยายโดยอาจารย์ประจา
กลยุทธ์ด้านทักษะทางปัญญา จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพที่เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยการ
วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นจริง หรือสถานการณ์จาลองด้วยกระบวนการ
หารือร่วมกัน และการทางานเป็นทีม การอภิปรายกลุ่ม เพื่อให้เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่เกิดจากเหตุการณ์จริงใน
สังคม และฝึกฝนให้นิสิตคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลทางกฎหมาย
กลยุทธ์ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จัดให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การ
ทางานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือผู้มี
ประสบการณ์, กลยุทธ์ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศจัดให้
นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเกิดประโยชน์ในด้าน
กฎหมาย มีการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิตรวมถึงเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์เพื่อการสื่อสาร
กลยุทธ์ด้านสุนทรียศิลป์ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และปลูกฝังให้รู้จักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะอันทรงคุณค่าเหล่านั้น
ปลูกฝังให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีศิลปะในจิตใจ รู้จัก
วิธีการที่จะอยู่และเรียนอย่างมีความสุข
กลยุ ทธ์ด้านทักษะการส่ งเสริ มสุ ขภาพและพัฒ นาบุคลิกภาพส่ งเสริมให้ นิสิ ตดูแลและรักสุ ขภาพ
แนะนาการวางตัวรวมทั้งปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตนัก
กฎหมายต้องนาความรู้ไปทาประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยทาให้เป็นคนที่เคารพ
เชื่อถือของผู้พบเห็น ทาให้เสริมความสง่างาม ความมีบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ตนเอง
กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติการทางวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตบริการวิชาการแก่ชุมชน ฝึก
ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือฝึกปฏิบัติในศาลจาลอง หรือเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
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วิชาชีพด้านกฎหมาย การศึกษาหรือวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย เช่น ในการลง
พื้นที่โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดลที่ผ่านมาของคณะนิติศาสตร์ ผู้สอนได้พานิสิตไปเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดย
บูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาโดยศึกษาในวิชาระเบียบวิธีวิจัย กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายอาญา
และ กฎหมายมรดกศึกษากรณีพื้นที่อาเภอเชียงม่วนที่ประชาชนในพื้นที่ได้นานิสิตไปเก็บข้อมูลในพื้นที่ ซึ่งทา
ให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ และให้นิสิตนาข้อมูลที่ได้นาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มาปรับใช้กับหลักกฎหมาย และ ได้
มีเผยแพร่ข้อมูลในข้อกฎหมายในชุมชนได้รับรู้ โดยทาข้อมูลเป็นแบบ QR Code ซึ่งทาให้ประชาชนเข้าใจ
กฎหมายได้ ง่ า ยขึ้ น รวมถึ ง การสนั บ สนุ น ให้ ตั ว แทนนิ สิ ต ไปแข่ ง ขั น ศั ก ยภาพทางวิ ช าการในทั ก ษะการ
แถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลจาลองของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านกฎหมาย หรือการตอบปัญหาทางกฎหมายของ
นิสิตในระดับภูมิภาคและประเทศ การให้ฝึกปฏิบัติในการทางานด้านวิจัยของนิสิตชั้นปี 4 ในรายวิชาระเบียบ
วิธีวิจัย ซึ่งได้ศึกษาปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ มาอันก่อให้เกิดประโยชน์ในหาแนวทางแก้ไข เช่น น้า
เสียที่เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปัญหาวินัยจราจรของนิสิตที่เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก ปัญหาบุกรุก
ที่ดินสาธารณะ ปัญหาคนไร้รัฐไร้สัญชาติในพื้นที่อาเภอเชียงม่วน ปัญหาขยะ เป็นต้น
หลั กสู ตรนิ ติศาสตรบั ณฑิต หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงหลั กสู ตรจากข้อมูล ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องโดยแต่ละวิชาในหลักสูตรนี้ได้เน้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมสอดคล้องกับ
โครงสร้ า งหลั ก สู ต รไว้อ ย่ า งชัดเจนมากขึ้ น โดยเฉพาะการให้ นิสิ ตเรี ยนรู้จ ากการฝึ ก ปฏิบั ติ จึง ท าให้ มี การ
พัฒนาการสอนที่หลากหลายกว่าเดิม และได้ดาเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน วิธีการสอน การวัด
ประเมินผลใหม่เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนิสิตที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การสอนแบบบรรยายและ
อภิปราย (Lecture and discussion) การสอนแบบเน้นกรณีปัญหา (Problem based) การสอนแบบเน้น
การแสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง (Self-study) การสอนแบบมุ่ ง เน้ น การคิ ด วิ เ คราะห์ (Criticality-based
instruction) การสอนแบบเน้ น สมรรถนะ (Competency based) การสอนแบบมุ่งเน้นการสร้างผลผลิต
(Productivity-based instruction) การสอนแบบสาธิ ต (Demonstration Method) การสอนแบบใช้
สถานการณ์จ าลอง (Simulation) การศึกษากฎหมายเชิงคลิ นิก (Clinical Legal Education) นอกจากนี้
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ผสมผสานวิธีการสอนได้หลากหลายรูปแบบมาใช้ในการสอนอื่น ๆ เช่น การทา
โปสเตอร์ให้ความรู้กฎหมาย, เกม kahoot, เกมการ์ด, การร่วมกันคิดร่วมกันทา, การทางานร่วมกันและส่งผล
การทางานร่วมกันโดย Facebook live, การวิ่งไปอกต่อ, การแสดงความเห็นถามตอบในชั้นเรียนระหว่างนิสิต
ผู้สอน และระหว่างนิสิตด้วยกันมาใช้ ซึ่งคณาจารย์ในคณะได้มีการหารือพูดคุยถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน
และการวัดผลของหลักสูตรของคณะในโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการ
สอน การวัดผลของคณาจารย์ที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและนาไปสู่การ
ช่วยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
AUN 3. 2 The contribution made by each course to achieve the expected learning
outcomes is clear
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่าง
ชัดเจน และได้กระจายความรับผิดชอบในการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังลงสู่รายวิชา โดยแสดงในแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
โดยกาหนดอย่างชัดเจนว่ารายวิชาใดมีความรับผิดชอบหลักด้านใด ที่เป็นสิ่งต้องเน้นมาก (จุดดา) เช่น ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
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การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ ส่วนความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ที่ควรให้มี
เช่น ด้านสุนทรียศิลป์ ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ โดยตลอดช่วงปีการศึกษา 2561 และ
2562 คณะนิติศาสตร์ได้ทาความเข้าใจกับอาจารย์ผู้ส อนในเรื่องความสาคัญของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งค่านิยมต่าง ๆ ความรับผิดชอบของทุ ก
กระบวนวิชา และทุกบทเรียนในการทาให้การเรียนการสอนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ส่งเสริมให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนจากการบรรยายเป็นหลักมาเป็นการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม (active learning)
เพื่อทาให้กระบวนการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้ส อนใช้
วิธีการวัดประเมินผลให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ทาให้ อาจารย์ผู้ส อนในหลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิตสามารถปรับเปลี่ ยน
วิธีการสอนมาเป็นการสอนที่ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วม (active learning) ซึ่งทาให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
มากกว่าการสอนแบบบรรยายคือการที่หลักสูตรกาหนดชั่วโมงสอนของทุกกระบวนวิชาให้มีการฝึกปฏิบัติ เช่น
วิชา 3 หน่วยกิต จะกาหนดให้เป็น 3(2-2-5) ซึ่งหมายความว่าในการสอนแต่ละครั้งผู้สอนจะบรรยายได้ไม่เกิน
2 ชั่วโมง และต้องให้นิสิตฝึกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง การกาหนดชั่วโมงสอนในลักษณะเช่นนี้จึงเอื้อต่อการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังในด้านทักษะต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
นอกจากข้อก าหนดของหลั กสู ตรแล้ ว คณะนิติศาสตร์ได้ จัด การประชุมเชิ งปฏิบั ติก ารเพื่ อ ระดม
ความเห็นจากอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการกาหนดผลการเรียนรู้ด้ านทักษะวิชาชีพในแต่ละชั้นปี และได้นามา
กาหนดไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องมาตรฐานการบริหารงานวิชาการเพื่อให้การสอนให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังมีความสอดคล้องกันในแต่ละชั้นปี เช่น วิชาที่สอนในชั้นปีที่ 1 ต้องฝึกทักษะการอ่านเอกสาร
ทางกฎหมายให้กับผู้เรียน วิชาที่สอนในชั้นปีที่ 2 ต้องสอนทักษะการนาเสนอด้วยวาจา ทักษะการซักถาม วิชา
ที่สอนในชั้นปีที่ 3 ต้องสอนทักษะในการใช้เทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล วิชาที่สอนในชั้นปีที่ 4 ต้องสอนทักษะใน
การสื่อสารกับลูกความ เป็นต้น
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
AUN 3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัยสอดคล้ องกับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นไปตามเกณฑ์การรับรองหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา และสภาทนายความ และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualifications framework for Higher Education: TQF) ในการปรับปรุงหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ได้นาผล
การประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ด้วยโดยปรับลดให้มีจานวน 138 หน่วยกิต สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษายุคปัจจุบัน ที่
เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered learning) ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จานวน
วิชาแกนลดลง เพิ่มกลุ่มสาขาวิชาเอกเลือกเพื่อรองรับความสนใจผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน ซึ่งจากเดิม 5 กลุ่มเพิ่ม
เป็น 6 กลุ่มสาขาวิชา คือ กลุ่มสาขาวิชากฎหมายมหาชน กลุ่มสาขากฎหมายธุร กิจและเอกชน กลุ่มสาขา
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มสาขากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มสาขากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปั ญญาและเทคโนโลยี สารสนเทศ กลุ่ มสาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรายวิช าใน
หลักสูตร เช่น วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา วิชากฎหมายแรงงาน วิช ากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
วิชากฎหมายภาษีอากร วิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีครอบครัว วิชากฎหมาย
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม การ
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จัดตั้งศาลชานัญพิเศษต่าง ๆ เช่น ศาลแรงงาน ศาลล้ม ละลาย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ ศาลภาษีอากร ศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วย
ในการปรับปรุงหลักสูตรได้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันนาหลักการ วางแผน
ตลอดจนศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมามาประกอบการพิจารณาในการจัดเรียงรายวิชา
อย่างเป็นระบบอย่างชัดเจนโดยแสดงถึงความถึงความสัมพันธ์ตั้งแต่รายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง และ
รายวิชาเฉพาะทาง มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยกาหนดให้ชั้นปีที่ 1 มี
แผนการเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกฎหมายพื้นฐานสาหรับผู้เริ่มเรียนแต่ละภาคเรียน
จานวน 5 รายวิชา เช่น วิชากฎหมายแพ่งหลักทั่วไป กฎหมายมหาชนเบื้องต้น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
นิติกรรมและสัญญา เป็นต้น เป็นการเรียนรู้กฎหมายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายขั้นต้นและพัฒนา
ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นในการศึกษากฎหมาย เช่น ทักษะการอ่านเอกสารทางกฎหมาย ทักษะการเขียนตอบ
ข้อสอบ และทักษะทั่ว ไป เช่นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทางานเป็นทีม และมีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรในโครงการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ผู้ปกครองพบผู้บริหารและบ่มเพาะต้นกล้านักกฎหมายเพื่อความ
เป็นเลิศซึ่งให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแผนการเรียนและลาดับการเรียนรู้กฎหมายตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระทั่งถึงวิชาเฉพาะทาง
ชั้นปีที่ 2 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายสารบัญญัติ ที่กล่าวถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกับรัฐ โดยอาศัยฐานความรู้จากการเรียนในรายวิชาในปีแรก จานวน 11
รายวิชา เช่น กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง เป็นต้น อันเป็นรายวิชา
ระดับกลาง เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจกฎหมายให้มีความเข้มข้นมากขึ้นอันต่อยอดจากการเรียนในชั้นปีแรก
ชั้นปีที่ 3 กาหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกฎหมายวิธีสบัญญัติ อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดี
กฎหมายระหว่างประเทศ และภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมายอันเป็นรายวิชาระดับกลาง เพื่อสามารถนาเอา
ความรู้ จ ากรายวิช าสารบั ญญัติที่ ได้เ รี ย นปี ที่ผ่ านมาเน้ นไปปรับ ใช้และวิเคราะห์ ไ ด้ในทางปฏิบัติห รื อ การ
พิจารณาคดีความ มีจานวนวิชากฎหมายจานวน 12 รายวิชา เช่น กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย และ
กฎหมายเอกเลือก เป็นต้น
ชั้นปีที่ 4 กาหนดให้เรียนวิชาที่ผู้เรียนได้บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนรู้มาตลอดหลักสูตรกับการลงมือ
ปฏิบัติจริง เช่น วิชาระเบียบวิธีวิจัย การว่าความและศาลจาลอง และการฝึกปฏิบัติงานของผู้ ประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายจากกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมาย วิชาต่าง ๆ ในชั้นปี 4 นี้เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองมากขึ้น
เพื่อสร้างทักษะทางปัญญา ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทักษะในการประกอบวิชาชีพ และ
กระบวนวิชาเหล่านี้เป็นโอกาสที่ผู้เรียนจะได้เห็นความสัมพั นธ์ที่แท้จริงของกฎหมายกับสังคม ได้เรียนรู้ถึง
ความยุ ติธ รรม คุณธรรมจริ ยธรรมของนักกฎหมาย และสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังเช่น รายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยให้นิสิตศึกษาค้นคว้ากฎหมายบูรณาการกับข้อเท็จจริงในสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและ
สามารถต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกฎหมายที่เป็นประโยชนต่อสังคมได้ วิชาว่าความที่เน้นการ
ฝึกทักษะที่จาเป็นสาหรับนักกฎหมายในการพิจารณาคดีในศาล และกลุ่มวิชาคลินิกกฎหมายที่ทาให้ผู้เรียนได้
บูรณาการความรู้ที่ศึกษามาตลอดหลักสูตรมาใช้ในการทางานจริง อันเป็นการเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและส่งผลไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในทุกด้าน
การบรรจุ กลุ่ มวิช าคลิ นิ กกฎหมายไว้ในหลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต หลั กสู ตรปรับปรุง 2560 โดย
กาหนดให้นิสิตต้องเลือกเรียนวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย จานวน 6 หน่วยกิต หรือ เลือกวิชาการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิก คลินิกกฎหมายทั่วไป คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมาย
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เพื่อความยุติธรรมในสังคม และคลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน วิชาละ 2 หน่วยกิต รวม 3 วิชา 6 หน่วย
กิต นั้นต้องนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร และทาให้หลักสูตรมีความทันสมัย
มากที่สุด เนื่องจากเป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรแรก ๆ ในประเทศไทยที่มีการนาเอาวิธีการศึกษา
กฎหมายเชิงคลินิกซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Work Integrated
Learning) ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้า งขวางในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว มาบรรจุไ ว้ ในหลั ก สู ต รการศึ กษา
กฎหมาย
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 3 – Checklist
3.1 The curriculum is designed based on constructive
alignment with the expected learning outcomes (1)
การออกแบบหลักสูตรคานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.2 The contribution made by each course to achieve
the expected learning outcomes is clear (2)
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการ
เรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced,
integrated and up-to-date (3,4,5,6)
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลาดับ
อย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2561
4

2562
4

4

4

4

4

4

4
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)
Sub Criterion 4
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational philosophy
of the university. Educational philosophy can be defined as a set of related beliefs
that influences what and how students should be taught. It defines the purpose of
education, the roles of teachers and students, and what should be taught and by
what methods.
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ ชุด
ของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและผู้เรียน
เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน
2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding.
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้องค์
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน
3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds of
learning, what he or she knows about his or her own learning, and the strategies
she or he chooses to use.
การเรี ย นรู้ โ ดยส่ ว นใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้ เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้
4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in a
relaxed, supportive, and cooperative learning environment.
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน
5. In promoting responsibility in learning, teachers should:
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระทาดังนี้
a) create a teaching-learning environment that enables individuals to
participate responsibly in the learning process; and
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to
assessment and modes and duration of study.
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน
6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to learn
and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to critical
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inquiry, information- processing skills, a willingness to experiment with new ideas
and practices, etc.).
การจั ดการเรี ย นการสอนพึงสนั บสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลู กฝั งให้ ผู้ เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะการ
ประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ)
ผลการดาเนินงาน
AUN 4. 1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all
stakeholders
หลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2555 ได้ ก าหนดปรั ช ญาของหลั ก สู ต รว่ า
“นิติศาสตร์ คือศาสตร์แห่งการเรียนรู้กฎเกณฑ์อันเป็นบรรทัดฐานในการดารงอยู่ร่วมกันของมนุษย์ในสังคม
รวมถึงการนาเอากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม” และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้กาหนดปรัชญาของหลั กสูตรว่า “นิติศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการศึกษากฎเกณฑ์ความ
ยุติธรรม ใช้กฎหมายมาน้อมนาอานวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและสันติสุขแก่ปวงชน”
ปรัชญาการศึกษาดังกล่าวมีความชัดเจนและเป็นการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงความเชื่อ
ร่วมกันของผู้สอนว่าการจัดการศึกษาตามหลั กสูตรทั้งสองนี้มิได้มุ่งแต่เพียงการสร้างความรู้ในบทบัญญัติของ
กฎหมายให้เกิดแก่ผู้เรียนเท่านั้น โดยยังได้ให้ความสาคัญกับสิ่งที่เป็นคุณธรรมของกฎหมายคือความยุติธรรม
และประโยชน์ของการบังคับใช้กฎหมายที่เกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวมอีกด้วย
การกาหนดปรัชญาการศึกษาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ดารงชีวิต
ด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด ” และปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และเป็นปรัชญาที่เกิดจาก
ข้อมูล ของผู้ มีส่ ว นได้เสี ย หลายฝ่ ายในการร่ว มกันคิด นาข้อมูล มาพิจารณาประกอบ ร่ว มกันวางหลั กการ
วางแผนให้เกิดผลไปสู่การปฏิบัติ เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้บริหาร ผู้ใช้
บัณฑิต นิสิต ศิษย์เก่า และตัวแทนองค์กรวิชาชีพ เป็นต้น
การเผยแพร่ปรัชญาดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับรู้ได้กระทาในหลายช่องทาง เช่น มคอ. 2
เล่มคู่มือนิสิตของหลักสูตร เอกสารเผยแพร่หลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ การ
แนะนาหลักสูตรรายละเอียดสาคัญแก่ผู้เรียน บุคคลทั่วไปและผู้ใช้บัณฑิต การให้ข้อมูลแก่ผู้ปกครองและนิสิต
ในวันปฐมนิเทศ การทาความเข้าใจแก่คณาจารย์ผ่านโครงการ พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
และเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามทิศทางของ
ปรัชญาการศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
AUN 4. 2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement
of the expected learning outcomes
สาหรับวิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเดิมได้มีวิธีการสอนแบบบรรยายเป็นหลักซึ่ง
ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนพูดนิสิตฟังทางเดียว แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปเป็น
การทากิจกรรมการเรียนการสอนที่นิสิตต้องมีส่วนร่วม (Active Leaning) มากขึ้นรวมถึงให้สอดคล้องกับผล
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การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นโค้ช หรือผู้แนะนาแนวทางให้แก่นิสิตเพิ่มมาก
ขึ้น ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติให้เพิ่มมากขึ้น และเปิดโอกาสและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเอง มีแรงบันดาลใจ มีความสนุกสนาน ผ่อนคลายและจุดประกายให้กับนิสิตเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มากขึ้น เช่น การถามตอบ การฝึกฝนการวิเคราะห์ทางกฎหมาย การอภิปรายกลุ่ม การค้นคว้าหาความรู้ด้ว ย
ตนเองจากเทคโนโลยี การทารายงาน การทาผลงานทางกฎหมาย เช่น คลิ ปวิดีโ อ การนาเสนอ การทา
โปสเตอร์ ภาพอินโฟกราฟฟิค การทาโครงการวิจัย และการฝึกปฏิบัติงานของนักกฎหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อต่อยอดพัฒนาความรู้ให้กับตนเองด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้สอนให้
คาแนะนาและกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ
ผู้สอนกระบวนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรแต่ละชั้นปีได้มีกิจกรรมและได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมอย่างหลากหลายและได้นามาใช้ในรายวิชาเพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้ งในด้าน
ทัศนคติคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และทักษะสาคัญด้านต่าง ๆ ซึ่งในรายวิชาต่าง ๆ มีชั่วโมงปฏิบัติที่สามารถ
ออกแบบให้มีการทากิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ โดยตัวอย่างเทคนิกการสอนต่างๆที่ใช้ดัง
แสดงให้เห็นในตาราง
เทคนิคการสอน
กิจกรรมกลุ่ม

รายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร

ทักษะและสิ่งที่ผู้เรียนพึงได้รับ
ทักษะการสื่อสาร
การทางานเป็นทีม
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษา ทุกรายวิชาในหลักสูตร
การค้นคว้า
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การอ่านเอกสารวิชาการและการสรุปความ
ความรับผิดชอบ
Brainstorming
ทุกรายวิชาในหลักสูตร
การแก้ปัญหา
การทางานร่วมกัน
ถามตอบทุกรายวิชาในหลักสูตร
การแก้ปัญหา
การพูด
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ทุกรายวิชาในหลักสูตร
การพูดในที่สาธารณะ
การนาเสนอ
น าเสนอผ่ า นสื่ อ อิ น โฟกราฟ กฎหมายกู้ยืม ค้าประกัน การคิดอย่างเป็นระบบ
ฟิค
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร
การทาสื่อ
ความคิดสร้างสรรค์
Gamification
กฎหมายสิทธิมนุษยชน
การแก้ปัญหา
กฎหมายทรัพย์สิน
การวางแผน
กฎหมายครอบครัว
การคิดอย่างเป็นระบบ
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การระงั บ ข้ อ พิ พ าทโดย
ก ร ะ บ ว น ก า ร ยุ ติ ธ ร ร ม
ทางเลือกอื่น
ว่าความและศาลจาลอง
ระเบียบวิธีวิจัย

การทางานร่วมกัน
การแก้ปัญหา
การว่าความในชั้นศาล
การร่างเอกสารทางกฎหมาย
การแก้ปัญหา
ความรับผิดชอบ
การทางานร่วมกัน
การทางานอย่างมีระบบ
กฎหมายการแพทย์และนิติ เปิดโลกทรรศน์
วิทยาศาสตร์
กฎหมายครอบครัว
การสังเคราะห์ข้อมูล
กฎหมายทรัพย์สิน
การคิดเป็นระบบ
กฎหมายละเมิด
การคิดอย่างเป็นระบบ
การสื่อสาร
การทาสื่อ
ความคิดสร้างสรรค์
กฎหมายอาชญากรรม การวางแผน
คอมพิวเตอร์
การค้นคว้า
การทางานเป็นทีม
การสื่อสารข้อกฎหมายให้ประชาชนทั่วไป
การพูดในที่สาธารณะ

ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน นอกเหนือจากการใช้ power point ในชั้นเรียน ซึ่ง
ใช้กันในแต่ละรายวิชาแล้ว ในบางรายวิชาได้มีการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบอื่น เช่น รายวิชากฎหมายทรัพย์สิน
ซึ่งผู้สอนใช้การสร้างแบบทดสอบ online ผ่าน Google Forms, Kahoot, Quizizz หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆ
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตท้ายคาบเรียน รายวิชากฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันภัย กฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้สอนได้ให้นิสิตที่เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์โดยการสร้างนวัตกรรมจัดทาสื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนโดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ต่อยอดใน
ลักษณะรูปแบบ Infographic เพื่อช่วยให้นิสิตเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นและผู้สอนได้ต่อยอดผลงานของนิสิตมา
รวบรวมผลงานของนิ สิ ตมาจั ดทาเป็ น สมุดภาพ e-book ในส่ ว นของการจัดการห้ องเรียน ผู้ ส อนเลื อกใช้
แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น Line, Facebook, LMS, Google Classroom หรื อ Microsoft
Teams เป็นต้น และเนื่องจากในภาคการศึกษาฤดูร้อนประสบปัญหา COVID-19 ผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิคการ
สอนออนไลน์ เข้า มาช่ว ย โดยการสอนผ่ านแอพพลิ เ คชั่นต่ างๆ ได้แก่ MS Teams, FB Live, หรือ Zoom
ในขณะที่ผู้สอนบางคน ได้จัดทาคลิปวิดีโอการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรือ
Loom และนาเสนอให้แก่นิสิตผ่านแอพพลิเคชั่นการจัดการห้องเรียนต่างๆข้างต้น หรืออัพโหลดลงบนยูทูป
ด้วย
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นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและความสามารถใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนิสิต โดยคลินิกกฎหมาย ได้ทาโครงการคลินิกกฎหมายเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
แก่ประชาชน และคลินิกให้คาปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนิสิตเป็นผู้ดาเนินการ
เผยแพร่ความรู้ และให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ลูกความภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทาให้ นิสิตได้รับการพัฒนาความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง การ
วางแผนการทางาน ทักษะในการทางานร่วมกับเพื่อนนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทักษะในการแก้ไขปัญหา
วุฒิภาวะทางอารมณ์ ความสุขและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถในการสื่ อสาร
ความรู้ทางกฎหมายที่ตนมีให้กับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางกฎหมายสาหรับพัฒนาการด้านการเรียนการสอนที่ผู้เรียน
ต้องมีส่วนร่วมดังกล่าวมาข้างต้น แม้ส่วนหนึ่งจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรมาก่อนหน้านี้
แล้ว แต่เนื่องจากคณะนิ ติศาสตร์ ได้ให้ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนตาม
โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จัดโดยองค์กรต่าง ๆ เช่น การอบรมบุคลากรสายวิชาการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้สอนสามารถออกแบบการสอนของ
ตนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้
ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์ยังได้นาตัว แทนนิสิตเข้าแข่งขันในการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางกฎหมายในวันรพีระดับภูมิภาคซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศภาค 5 และระดับประเทศได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิ ศอัน ดับ 2 ที่มหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ นิสิ ตอีก 8 คน ยังเข้าร่ว มมหกรรมระดมสมอง
“JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ซึ่งเป็นการ
แข่งขันการสร้างนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาทางกฎหมาย โดยนิสิตคณะนิติศาสตร์สามารถกวาดรางวัลทั้งสาม
อันดับมาได้ทั้งหมด ซึ่งจากกิจกรรมการเรียนการสอนเหล่านี้ทาให้ปรากฏผลการเรียนรู้จากการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้
นอกจากนี้คณะยังจัดโครงการ “ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพนักกฎหมายของนิสิต ” โดยได้รับ
เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแนะนาสถานที่ฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสม ได้ทบทวนเนื้อหาความรู้ ปรับ
ทัศนคติ การปฏิบัติทางวิชาชีพและแบ่งปันประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับวิธีคิดและการเตรียมความพร้อมในการ
ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพกฎหมาย การปฏิบัติตนที่ดีในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ความคาดหวัง
ของหน่วยงานต่อนิสิตฝึกงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งนิสิตได้รับประสบการณ์นอกชั้นเรียนที่
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง เกิดความภาคภูมิใจในการเรียนกฎหมายที่จะสามารถนากฎหมายไปทาให้
เกิดประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมให้ได้รับความยุติธรรมซึ่งระบบและกลไกเหล่านี้จะช่วยให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างดี
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
AUN 4.3 Teaching and learning activities enhance life-long leaning
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนแบบ
Active Learning มากขึ้น การเน้นการฝึกปฏิบัติที่สาคัญ และยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และในหลักสูตรได้
กาหนดชั่วโมงปฏิบัติเกือบทุกรายวิชา เพื่อรองรับการฝึกทักษะที่จาเป็นเพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ในหลักสูตรยังได้ปรับเปลี่ยนโดยการ
เพิ่มรายวิชาเอกบังคับที่เกี่ยวข้องกับคลินิกกฎหมายจานวนหลายรายวิชาให้เลือกแก่นิสิตที่สนใจ ทั้งนี้ได้กระตุ้น
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ให้นิสิตทาการศึกษากฎหมายจากการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนจึงต้องทากิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่
การวางแผนงาน การแสวงหาความรู้ การถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้รับบริการ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ดังกล่ าว
ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาความใฝ่รู้ (Curiosity) อันเป็นบุคลิกภาพที่จะนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลายที่ระบุและดาเนินการในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 จึงเป็นการสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังเช่น ทักษะ
ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ จากวิธีการสอนแบบถาม-ตอบ การอภิปรายกลุ่มย่อย
การทาโครงการวิจัย ทักษะการการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ จากกิจกรรมการสร้างนวัตกรรมจัดทาสื่อเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายด้วยอินโฟกราฟฟิค การแสดงบทบาทสมมุติ การทาศาลจาลอง ทั กษะการคิด
แก้ปัญหา และทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ การมีมนุษยสัมพันธ์ จากการทางาน
กลุ่ม การเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน การนาเสนอรายงานหน้าชั้น ตลอดจนสร้างการเป็นผู้นาและผู้
ตามแก่นิสิต เป็นต้น
ผู้สอนในคณะนิติศาสตร์ นาเอาวิธีการสอนและกิจกรรมการสอนเช่นว่านี้มาใช้อย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี
และได้รับการส่งเสริมจากคณะในการพัฒนาตนเอง โดยสามารถเข้ารับการอบรมในระดับคณะ มหาวิทยาลัย
และจากหน่วยงานภายนอก จึงก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีวิธีการ เทคนิคที่หลากหลายในการ
สอนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 4 – Checklist
4.1 The educational philosophy is well articulated and
communicated to all stakeholders (1)
ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
4.2 Teaching and learning activities are constructively
aligned to the achievement of the expected
learning outcomes (2,3,4,5)
กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4.3 Teaching and learning activities enhance
life-long learning (6)
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)

ระดับ
2561
4

2562
4

4

4

3

4

4

4
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
Sub Criterion 5
1. Assessment covers: การประเมินประกอบด้วย
a. New student admission
การรับเข้าผู้เรียน
b. Continuous assessment during the course of study
การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา
c. Final/exit test before graduation
การทดสอบก่อนสาเร็จการศึกษา
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be
adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา
3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic,
formative, and summative purposes.
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้
4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all
concerned.
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด
พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the
programme.
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร
6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid,
reliable and fairly administered.
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อั กษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ขึ้น และได้นาไปทดลอง
ใช้
8. Students have ready access to reasonable appeal procedures.
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
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ผลการดาเนินงาน
5.1 Assessment covers:
a. New student admission
b. Continuous assessment during the course of study
c. Final/exit test before graduation
การประเมินผู้เรียนของคณะนิ ติศาสตร์ในขั้นตอนการรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ก าหนด
คุณสมบัติของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร และทางคณะจะกาหนดคุณสมบัติการรั บเข้าของ TCAS ในแต่ละรอบ
แตกต่างกัน โดยมีการกาหนดคะแนน GAT PAT และ GPAX ของนักเรียนไว้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้ที่
จะสามารถมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเอาไว้ และคัดเลือกตามผลการประเมินที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย
และจัดให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเริ่มต้นศึกษาตามหลักสูตร คือ English Proficiency Test โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะทาการเก็บผลการประเมินเมื่อครั้งนิสิตแรกเข้า เทียบกับเมื่อนิสิตจะจบการศึกษา เพื่อประเมิน
ทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาของนิสิตตลอดการศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา
ในระหว่างการศึกษาตามหลักสูตร นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา คณะนิติศาสตร์ได้เร่งพัฒนามาตรฐาน
การวัดผลประเมิ นผล โดยการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะให้แก่คณาจารย์ในคณะผ่านโครงการ
พัฒนาเทคนิกการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในเรื่องผลการเรียนรู้
ที่คาดหวัง และการออกแบบการวัดผลประเมินในแต่ละรายวิชาให้ตอบรับกับ ELO ในระดับหลักสูตร ชั้ นปี
และรายวิชา นอกจากนี้ การวัดผลประเมินผลผู้สอนยังต้องออกแบบการวัดผลประเมินผลโดยคานึงถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในด้านพุทธพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และ
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้นา
ข้อมูลป้อนกลับนั้นไปพัฒนาตนเองต่อไป
ก่อนสาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยากาหนดให้นิสิตทุกคนต้องทาการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
(English Proficiency Test) เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองอีก 1 ครั้ง เพื่อนาตะแนนที่ได้ไปเทียบกั บ
คะแนนครั้งแรกเมื่อนิสิตเข้ามาเรียน ในส่วนของคณะฯ ไม่มีการสอบเพื่อสาเร็จการศึกษาโดยเฉพาะ แต่นิสิต
คณะนิติศาสตร์จะต้องมีผลการเรียนในรายวิชาเฉพาะเฉลี่ยแล้วไม่ต่ากว่า 2.00 จึงจะสามารถสาเร็จการศึกษา
ได้ นอกจากนี้ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศของคณะนิติศาสตร์ ยังให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและศักยภาพ
ของนิสิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในการสมัครงาน การเตรียมข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อสมัครงาน การเรียนรู้ภาพลักษณ์บนสื่อโซเชียลที่มีผลต่อการสมัครงาน และการสร้างตัวตนให้มี
คุณค่า เพื่อให้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานให้แก่นิสิตในปีที่ผ่านมาด้วย
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4
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5.2 In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should
be adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the programme
and its courses.
ในปีที่ผ่านมานั้น การวัดผลประเมินผลเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในด้านพุทธพิสัย
(Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) นั้น ผู้สอนได้
ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ COVID-19 ที่ให้ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนทั้ง
วิธีการสอน และการวัดผลประเมินผล โดยตัวอย่างของวิธีการวัดผลประเมินผลที่ผู้สอนใช้ เช่น การเขียนตอบ
ข้อสอบกฎหมายแบบปกติ รวมถึงการสอบปากเปล่า การทา Reflective Journal การใช้ข้อสอบปรนัยแบบ
ออนไลน์ การมอบหมายงานให้ผู้เรียน การสอบแบบ Take-Home การทาศาลจาลอง การแสดงบทบาทสมมติ
การโต้วาที และการทาโครงการวิจัย เป็นต้น จะเห็นได้ว่า คณาจารย์คณะนิติศาสตร์มีการปรับตัวไปใช้วิธีการ
วัดผลประเมินผลที่หลากหลายมากขึ้น ทาให้ผู้เ รียนสามารถพัฒนาตนเองในด้านทักษะพิสัย และจิตพิสัยขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4
5.3 A range of assessment methods is used in a planned manner to serve
diagnostic, formative, and summative purposes.
จากที่กล่าวมาข้างต้น ในส่วนของคะแนนเก็บนั้น จะช่วยให้สามารถประเมินผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้ได้
ตลอดภาคการศึกษา ผ่านวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทากิจกรรมกลุ่มในห้อง ทาให้ผู้สอนสามารถประเมิน
ผู้เรียนในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น นอกจากนี้ ผู้สอนยังได้ส่ง
ข้อมูลป้อนกลับสาหรับการประเมินผู้เรียนระหว่างภาคเรียนกลับไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการ
เรียนของตนเองไปอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย
การประเมินผู้เรียนเมื่อสาเร็จการเรี ยนรู้ ทาโดยการสอบ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ใช้วิธีการสอบโดยการใช้
ข้อสอบข้อเขียน เพื่อวัดทักษะการเขียนโดยใช้ภาษากฎหมาย การอธิบายความหมายของตัวบทกฎหมาย การ
วิเคราะห์ประเด็ นข้ อ เท็ จจริ ง การปรั บข้ อ กฎหมายเข้ ากั บข้ อ เท็ จจริ ง และการวินิจฉั ยสถานการณ์ โ ดยใช้ข้อ
กฎหมาย ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายทั้งสิ้น
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4
5.4 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all concerned.
การวัดผลประเมินผลการเรียนของนิสิตจะถูกกาหนดรายละเอียดอยู่ใน มคอ.3 ซึ่งจั ดทาโดยผู้สอน
ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่ออัพโหลดลงฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัยให้ นิสิ ตสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
นอกจากนี้ ผู้สอนยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เกณฑ์และวิธีการวัดผลประเมินผลให้ผู้เรียนได้ทราบใน
คาบเรียนแรกของแต่ละภาคเรียน ผู้เรียนจึงสามารถรับรู้เกณฑ์ต่างๆ อย่างชัดแจ้ง

ผู้สอนจานวนหนึ่งในคณะนิติศาสตร์ยังได้ใช้ระบบ Learning Management System (LMS) ของ
มหาวิทยาลัยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลและการวัดผลการเรียนรู้กับนิสิต และการ
ใช้ระบบการประเมินผลด้วยการใช้ควิซ หรือการมอบหมายงานในระบบ LMS นี้ ยังทาให้ผู้เรียนสามารถได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับอย่างทันท่วงทีอีกด้วย

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

หน้า | 50

อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีการกาหนดวันสอบกลางภาคและปลายภาคก่อนที่ผู้เรียนจะลงทะเบียนเรียน ทา
ให้ผู้เรียนสามารถทราบวันประเมินผลล่วงหน้าได้ ในบางรายวิชาที่มีการเก็บคะแนนระหว่างภาคการศึกษา
ผู้สอนจะทาการชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบถึงวิธีการเก็บคะแนน วิธีการประเมินผล ชิ้นงานที่จะมอบหมายให้
ผู้เรียนได้ทราบ ซึ่งผู้เรียนจะถูกประเมินและได้รับข้อมูลป้อนกลับที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองตลอด
ภาคการศึกษา นอกจากนี้ รายวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จะใช้วิธีการตัดเกรดแบบอิง
เกณฑ์ แบ่งเกรดออกเป็น A-F ตามลาดับคะแนน ซึ่งเกณฑ์การตัดเกรดนี้ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลจากผู้สอนตอน
เปิดภาคเรียน
ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน ผู้สอนหลายคน ทางคณะฯ ดาเนินการให้ผู้สอนทาความตกลงกันในแต่
ละรายวิชาในเรื่องเกณฑ์การประเมินผล และการวัดผล ทั้งในส่วนที่เป็นคะแนนเก็บ และการสอบปลายภาค
เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสื่อสารให้ผู้เรียนได้ทราบในแบบเดียวกัน
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4
5.5 Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across
the programme.
ผู้สอนใช้เกณฑ์ในการประเมินผลในทิศทางเดียวกันทั้งคณะ ตามประกาศมาตรฐานการบริหารงาน
วิชาการของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งกาหนดเกณฑ์ในการเก็บคะแนน การสอบปลายภาคไว้อย่างละเอียด
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4
5.6 Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is
valid, reliable and fairly administered.
ประกาศมาตรฐานการบริ ห ารงานวิชาการของคณะนิติศาสตร์ กาหนดให้ ในแต่ล ะรายวิช าต้องมี
คะแนนเก็บในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ซี่งเป็น Marking Schemes ที่ชัดเจน ซึ่งในส่วนของการสอบอัตนัย
ปลายภาคการศึกษา มีการกาหนด Rubrics โดยให้ ผู้ ส อนต้องกาหนดธงคาตอบในการเขียนตอบข้อสอบ
กฎหมาย และเกณฑ์ในการให้คะแนนที่ชัดเจน หากผู้สอนจะใช้วิธีการวัดผลประเมินผลในรูปแบบที่แตกต่าง
ออกไป และเกณฑ์การให้คะแนนที่ตรงกันในผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ในกระดาษคาตอบของชุดข้อสอบ จะไม่มี
ชื่อ-นามสกุลของผู้เรียนระบุ แต่ผู้เรียนจะระบุเพียงรหัสนิสิต และลาดับที่นั่งสอบลงในกระดาษคาตอบ เพื่อลด
การใช้อคติและก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการให้คะแนนผู้เรียนระหว่างการประเมินโดยผู้สอน

การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือให้เกิดการประเมินที่เป็นเหตุเป็นผล น่าเชื่อถือ และมีความเป็น
ธรรมในระดับคณะนั้น คณะนิติศาสตร์ได้มีการจัดอบรมคณาจารย์เรื่ องการวัดผลประเมินผล ในโครงการ
“พัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ” ถึง 7 ครั้ง ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญในการเปลี่ ย นรู ป แบบการประเมินผลที่ประเมินผู้ เรียนในด้านความรู้ แต่เ พีย งอย่า งเดียว ให้
กลายเป็นการประเมินผลในแบบอื่นๆ มีการกาหนดเกณฑ์การวัดผลที่เปลี่ยนไปในบางรายวิชา เช่น การให้
การบ้าน ส่งชิ้นงาน หรือทาแบบฝึกหัดในและนอกห้องเรียน การแสดงบทบาทสมมติ การทาศาลจาลอง การ
แถลงการณ์ในชั้นอุทธรณ์ด้วยวาจา การโต้วาที การทางานเป็นกลุ่ม มีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนชิ้นงานที่
ชัดเจน การเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั้น ยังส่งผลให้เนื้อหาที่ใช้ประเมินนิสิต
สามารถครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาได้กว้างมากขึ้นกว่าการวัดผลแบบเดิมอีกด้วย
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ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4
5.7 The reliability and validity of assessment methods should be documented and
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested.
การประเมินผลผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนรู้ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย
ใช้วิธีการสอบข้อเขียนข้อสอบกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะมากไปกว่าการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย เช่น การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะทั่วไป
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนกฎหมายควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของ
คณะนั้น ผู้สอนจาต้องใช้วิธีการประเมิ นผู้เรียนที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยการจัดกิจกรรมการสอนที่ใช้วิธีการ
Active Learning โดยมีการนาเทคนิกการสอนและการประเมินผลแบบใหม่ๆมาใช้อย่างสม่าเสมอ เช่น การใช้เกม
เป็นสื่อการสอนและเป็นเครื่องมือในการประเมินผู้เรียน เป็นต้น โดยผู้สอนได้ตรวจสอบความเที่ยง และพัฒ นา
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผลอยู่อย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4
5.8 Students have ready access to reasonable appeal procedures.
นิสิตผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนในกระดาษคาตอบได้โดยการยื่นคาร้องต่อคณะ เพื่อขอดู
กระดาษคาตอบ ธงคาตอบ หรือขอคาอธิบายจากผู้ตรวจกระดาษคาตอบ หากนิสิตเห็นว่าตนเองควรจะได้
คะแนนที่แตกต่างไปจากผลคะแนนที่ประกาศ เมื่อพบข้อบกพร่องในการประเมิน ผู้สอนสามารถขอแก้ไขผล
การเรียนได้ ทาให้ผู้เรียนได้รับผลการเรียนที่ถูกต้อง โดยขั้นตอนในการอุทธรณ์ผลการเรียนนั้น ดังแสดงในภาพ
นิสติ ยื่นคำ
ร้ อง

เจ้ ำหน้ ำที่รับ
เรื่ อง

เจ้ ำหน้ ำทีน่ ดั
หมำยวันเวลำ
กับอำจำรย์

อำจำรย์และ
นิสติ พบกัน

คณบดีเป็ นผู้ชี ้
ขำดในกรณีที่
มีข้อโต้ แย้ ง

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4

ผลการประเมินตนเอง
ระดับ
AUN-QA Criterion 5 – Checklist
5.1 The student assessment is constructively aligned to
the achievement of the expected learning outcomes
(1,2)
การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5.2 The student assessments including timelines,
methods, regulations, weight distribution, rubrics and

2561

2562

3

4

3

4

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

หน้า | 52

ระดับ
AUN-QA Criterion 5 – Checklist
grading are explicit and communicated to students
(4,5)
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี
ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
5.3 Methods including assessment rubrics and marking
schemes are used to ensure validity, reliability and
fairness of student assessment (6,7)
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มี
การประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ
และเป็นธรรม
5.4 Feedback of student assessment is timely and
helps to improve learning (3)
การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.5 Students have ready access to appeal procedure (8)
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
Sub Criterion 6
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs
(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff
fulfil the needs for education, research and service.
มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ
ความต้องการจาเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย
การสับเปลี่ยนอัตรากาลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสาย
วิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ
2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the
quality of education, research and service.
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และกากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent
academic staff will be able to:
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย
 design and deliver a coherent teaching and learning curriculum;
การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้
ในหลักสูตร
 apply a range of teaching and learning methods and select most
appropriate assessment methods to achieve the expected learning
outcomes;
การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม
เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 develop and use a variety of instructional media;
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
 monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate
courses they deliver;
การกากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน
 reflect upon their own teaching practices; and
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ
 conduct research and provide services to benefit stakeholders
การทาวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which
includes teaching, research and service.
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and
understood.
มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน
6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience,
and aptitude.
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ
7. All academic staff members are accountable to the university and its stakeholders,
taking into account their academic freedom and professional ethics.
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคานึงถึงเสรีภาพ
ทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ
8. Training and development needs for academic staff are systematically identified,
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น
9. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้
เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
10. The types and quantity of research activities by academic staff are established,
monitored and benchmarked for improvement.
มีการสร้าง กากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
ผลการดาเนินงาน 6.1 มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
วิชาการ
คณะนิติศาสตร์ตระหนักดีว่าคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังนั้น
คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะการสอน เทคนิคการสอน ความเชี่ยวชาญในวิชาสอน และการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์จึงมีความจาเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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คณะฯ มีการจั ดทาแผนพัฒ นาบุ คลากรสายวิชาการ และมีการปรับปรุงแผนพัฒ นาบุคลากรสาย
วิชาการผ่านคณะกรรมการประจาคณะ ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การขอตาแหน่งทางวิชาการ เทคนิคการเรียน
การสอน
ในปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์ มี บุคลากรสายวิชาการจานวน 41 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 36
อัตรา ลาศึกษาต่อ 5 อัตรา นับได้ว่าคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการจานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับคณะนิติศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และมีจานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือมีตาแหน่งทาง
วิชาการมากกว่าหรื อเทีย บได้กับ คณะนิ ติศาสตร์ข องมหาวิทยาลัยชั้นนาในส่ วนภูมิภาค โดยบุคลากรสาย
วิชาการของคณะฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน ปริญญาโท 34 คน ปริญญาตรี 1 คน ซึ่งทุกคนมี
วุฒิ การศึกษาตรงสาขาคือนิ ติศ าสตร์ ห รื อสาขาเฉพาะของนิติศ าสตร์ที่เป็ นความช านาญเฉพาะด้าน เช่น
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 2 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 17 คน อาจารย์ 21 คน ผู้ช่วยสอน 1 คน
ในเรื่องการสิ้นสุดการจ้าง คณะนิติศาสตร์ได้วิเคราะห์เรื่องการสิ้นสุดการจ้าง และการเกษียณของ
บุคลากรสายวิชาการแล้วพบว่า ในรอบ 10 ปี (ปี 2562-2572) จะมีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียนตามเกณฑ์
จานวนเพียง 1 อัตรา ส่งผลให้ปัจจุบันคณะฯ ยังไม่มีแผนในการเพิ่มอัตรากาลัง บุคลากรสายวิชาการ (ยกเว้น
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออกไปในปี 2561 และ 2562) เนื่องจากจานวนนักศึกษามี
แนวโน้มลดลงอันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่ นอันเป็นผลจากอัตราการเกิดของ
ประชากรในประเทศลดลง
ในปี ก ารศึ ก ษา 2561 คณะนิ ติ ศ าสตร์ ไ ด้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาอาจารย์ (ระยะสั้ น ) ด้ า นการเพิ่ ม วุ ฒิ
การศึกษาโดยขอให้มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะ
ฯ ในระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 ปีการศึกษาละ 1 ทุน ดังนี้
ปีการศึกษา ประเภททุน
ชื่ออาจารย์
2561
ประเภท ข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ (คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์)
2562
ประเภท ก. อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต
(คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์)
2563
ประเภท ก. ในแผนระยะยาวคณะฯ ได้ ส ารวจความต้ อ งการศึ ก ษาต่อ ของคณาจารย์แ ละระบุ ไ ว้แ ผนพัฒ นา
บุคลากรสายวิชาการเพื่อนามาวางแผนในการจัดหาคณาจารย์ในสาขาวิชามาสอนทดแทนอาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อและจัดทาแผนพัฒนาระยะสั้นต่อไป
นอกจากคณาจารย์ประจาแล้ว คณะนิติศาสตร์ยังได้มีแผนในการเพิ่มคุณภาพของการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณและดาเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาชีพ และวิชาการมาให้ความรู้แก่นิสิตใน
“ โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ ” ซึ่งมีอาจารย์ที่มีความรู้
ความสามารถระดับประเทศมาบรรยาย เช่น ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดี ธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ท่านทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้พิพากษาศาลฎีกา และ ศาสตราจารย์ดร.ดาราพร ถิรวัฒน์ เป็นต้น
ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์มีจานวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การพัฒนาหลักสูตรฯ
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์คุณสมบัติของ สกอ. ภายใต้การ
กากับดูแลของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการประจาคณะฯ และคณบดี
คณาจารย์ได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาตนเอง และพัฒนาทักษะด้านการสอนรอบด้านตาม

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

หน้า | 56

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิช าการการดาเนิ นงานของคณะฯ ในด้านคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการจึ งมี
แนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการดาเนินงาน 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอนและกากับ
ติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในการจั ดการศึกษาตามหลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ได้กระจายภาระงานสอนทั้ ง
รายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่บริการให้กับหลักสูตรของคณะอื่น ให้กับบุคลากรสายวิชาการโดยเฉลี่ยคน
ละ 8-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยากาหนดภาระงานสอนไว้ที่ 15
ชั่วโมงต่อสัปดาห์3 นอกเหนือจากภาระงานสอน บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์ได้ผลิตผลงานวิจัย
บทความวิชาการ หนังสือ และออกไปให้บริการวิชาการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากการมี
ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน เช่น วารสารหรือรายงานการประชุมที่มีกอง
บรรณาธิการกลั่นกรอง และการได้รับเชิญจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นวิทยากรอบรม บรรยายพิเศษ เป็นต้น
ในส่วนจานวนนิสิตต่อการดูแลของคณาจารย์นั้นนิสิตในปีการศึกษา 2562 มีจานวนทั้งสิ้น 938 คน
ส่ ว นคณาจารย์ ที่ป ฏิบั ติ ง านเต็ มเวลามีจ านวน 36 คน อัตราส่ ว นของอาจารย์ต่ อนิ สิ ต คื อ 1: 26 ซึ่ง จาก
อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนดไว้
สาหรับคณะนิติศาสตร์คือ 1:50 ดังนั้นสัดส่วนของอาจารย์ต่อผู้เรียนจึงไม่เกินสัดส่วนที่กระทรวงฯ กาหนด ทา
ให้สามารถดูแลรับผิดชอบนิสิตอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ คณาจารย์มีเวลาไปพัฒนาตนเอง ทาวิจัย และ
บริการวิชาการอีกด้วย
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการด าเนิน งาน 6.3 กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริ ยธรรมวิชาชีพและ
เสรีภาพทางวิชาการ สาหรับตาแหน่งงาน การจ้างงานความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบ
โดยทั่วกัน
การสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ
และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในระหว่างปีการศึกษา 2562 คณะนิติศาสตร์มีการรับสมัครบุคลากรสาย
วิชาการเพิ่มเนื่องจากมีอาจารย์ประจาลาออกจานวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์จึงขออาจารย์อัตราทดแทน
จานวน 1 อัตรา ทั้งนี้คณะฯ ได้แบ่งความเชี่ยวชาญของอาจารย์เป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ครอบคลุมทุกแขนงของ
นิติศาสตร์ ดังนั้นเมื่อมีการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการคณะฯ มีส่วนร่วมในการกาหนดคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญซึ่งเป็นไปตามสาขาวิชาที่คณะฯ ได้จัดสรรขึ้นโดยมีกระบวนการกาหนดอัตรา คุณสมบัติ การประกาศ
รับสมัคร และการสัมภาษณ์โดยคณบดีเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในช่ว งที่ผ่ านมา
คณะนิติศาสตร์มีนโยบายรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับประเทศ
ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯเป็นผู้ช่วยสอนประจาทุกปี และกาหนดให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาที่
ขาดแคลน คื อ สาขากฎหมายภาษี อ ากร 1 คน และสาขากฎหมายระหว่ า งประเทศอี ก 2 คน ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3

ตารางภาระงานสอนปีการศึกษา 2562
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ในด้านความก้ าวหน้ า และการเลื่ อ นต าแหน่ ง ของบุค ลากรสายวิช าการของคณะฯ เป็นไปตามที่
กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และ ข้อบังคับหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยกาหนด ในรอบปีที่ผ่านมามี
บุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอนและผลงานวิชาการครบ และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การเลื่อน
ตาแหน่งวิชาการ คือตาแหน่งจากอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คนซึ่งทางคณะฯ ได้ให้ความเห็นชอบและ
ดาเนินการขอให้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนตาแหน่งตามกระบวนการทุกราย
ส่ ว นการเลื่ อนขั้น เงิน เดือนนั้ น ในปีการศึกษา 2560 คณะฯ ได้มีคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการร่ า ง
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยร่างเกณฑ์หลักเกณฑ์การปฏิ บัติ
หน้าที่และภาระงานของบุคลากรสายวิชาการเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งได้นาผลงานของบุคลากร
สายวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณา เพื่อให้การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และความเป็น
ธรรม เมื่อร่างแล้วได้มีการนาเข้าที่ประฃุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพื่อรับฟังความคิดเห็น จากนั้นนาเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการประจาคณะฯ และนามาเป็นแนวปฎิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนในปี2561 จากนั้นนามาร่วม
รับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ อีกครั้งเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขใช้เป็นแนวปฎิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป
ในด้านการมอบหมายภาระงานสอนให้บุคลากรสายวิชาการ คณะฯ ได้ให้บุคลากรสายวิชาการแสดง
ความประสงค์ส อนในรายวิชาต่าง ๆ จากนั้นนาเข้าที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์เพื่อรับทราบ ผ่านการ
พิจารณาของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณวุฒิที่
สาเร็จการศึกษา และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เช่น กรณีที่รายวิชาที่สอนไม่ตรงกับวุฒิที่สาเร็จการศึกษา
จะต้องเคยมีภาระงานสอนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่านการอบรมและ/หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และกระจายภาระงานสอนให้เท่า ๆ กัน ในส่วน
ของรายวิชาเอกเลือกคณะฯ ได้กาหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาขาปรึกษากับคณาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มสาขาให้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจกาหนดรายวิชาเอกเลือกที่จะเปิดในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อ ให้การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการที่กระจายอานาจและความมีส่วนร่วมของหัวหน้าสาขาวิชาที่มีต่อหลักสูตรคณะฯ
การดาเนินของคณะฯในเรื่องการเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ การเลื่อนเงินเดือน และการกาหนดภาระ
งานให้กับบุคลากรสายวิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เหมาะสม จึงมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการดาเนินงาน 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ
หลังการรับเข้าสมรรถนะในการทางานของบุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะในด้านการสอนจะถูกกากับ
ดูแลและตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาโดยผู้บริหารคณะ กรรมการประจาคณะ กรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและได้รับการประเมิน ดังนี้
1. ในช่วงห้าปีแรกการประเมิณภาระงานตามมหาวิทยาลัยกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินการทดลอง
การปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการซึ่งบุคลากรสายวิชาการ คณะฯ ได้จัดทาส่งภาระงานตามที่มหาวิทายา
ลัยกาหนด
2. ในการสอนของบุ คลากรสายวิชาการยังได้รับการประเมินจากผู้ มีส่วนได้เสียโดยตรงคือผู้ เรียน
ผู้เรียนสามารถประเมินผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามประกาศข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยพะเยาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งการประเมินการสอนนี้ มีหัวข้อประเมินครอบคลุม ในด้าน
การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการสอน รวมถึงข้อเสนอแนะจากนิสิตด้วย โดย
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คณะฯ มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไปประเมินโดยการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้สอนนาผลการประเมินนั้นมาปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งถัดไป
3. กรณีการขอเลื่อนตาแหน่งทางวิชาการ บุคลากรสายวิชาการประสงค์จะขอเลื่ อนตาแหน่ง ทาง
วิชาการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะฯ ได้จัดทาขั้นตอนและมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยตรง
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์
4. การประเมินขั้นเงินเดือนเป็นไปตามประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ปี 2561
ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2560 การพั ฒ นาสมรรถนะของบุ ค ลากรสายวิ ช าการผู้ บ ริ ห ารคณะฯ ได้ ใ ห้
ความสาคัญต่อจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็น active learning ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรสายวิชาการเข้ารับการอบรมด้านการสอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ หลังการอบรมผู้สอน
หลายท่านได้นาไปใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น และได้สะท้อนผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอนของตน ต่อมาปีการศึกษา 2561 คณะฯได้สานต่อโดยให้ความสาคัญ ด้านการวัดผลประเมินผล โดยได้
ดาเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผล และได้ปรับเปลี่ยนประกาศมาตรฐานวิชาการ
ในเรื่องการวัดผลประเมินให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
นอกจากนั้นเมื่อผลการเรียนออกนิสิตที่ประสงค์จะดูสมุดคาตอบ คณะฯ ก็จัดทาขั้นตอนการขอดูสมุด
คาตอบโดยให้นิสิตเขียนแบบฟอร์มขอดูสมุดคาตอบเพื่อเป็นการประเมินตรวจสอบความถูกต้องอีกทางหนึ่ง
ด้ ว ย ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น หากผู้ เ รี ย นมี ปั ญ หาเกี่ ย วการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ผ่ า นระบบที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ผู้เรียนสามารถประเมินสายตรงถึงคณบดีผ่านทางเวปไซด์ของคณะนิติศาสตร์ได้
สมรรถนะในด้านการสอนของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการดาเนินงาน 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น
ในการทาแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ คณะได้กาหนดโดยดาเนินการสอบถามความต้องการของ
บุคลากรสายวิชาการ พบว่าบุคลากรต้องการการฝึกอบรมและพัฒ นาตนเองในด้านศักยภาพในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ ศักยภาพด้านภาษาและการสื่อสาร และศักยภาพด้านเทคนิคการปฏิบัติ
คณะฯ จึ งได้ดาเนิ น การตอบสนองความต้องการดังกล่ าวโดยใช้แผนปฏิบัติการประจาปี จัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการโดยการพิจารณาให้ทุนวิจัยภายใต้
งบประมาณคณะฯ ซึ่งที่ผ่านมามีบุ คลากรที่ใช้วิจัยจากทุนวิจัยของคณะฯ ยื่นขอตาแหน่งทั้งสิ้ น 9 คน ได้
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว 7 คน นอกจากนั้นยังให้ทุนสนับสนุนการค่าใช้จ่ายสมัครเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยภาย
งบประมาณด้านการวิจัยของคณะฯ สนับสนุนงบประมาณการไปเผยแพร่ผลงานวิจัย ของบุคคลากรต่างพื้นที่
รวมถึงต่างประเทศ และเพิ่มกลไกในการอานวยความสะดวกแก่การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ
เช่น ในด้านของการขอตาแหน่งทางวิชาการคณะ ฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรจัดทาขั้นตอนและเอกสารการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงกระตุ้นให้บุคลากรที่ถึงกาหนดระยะเวลาการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการโดยการ
ทาบันทึกข้อความแจ้งเวียนถึงบุคลากรที่ระยะเวลาขอตาแหน่งทางวิชาการครบแล้ว
ในส่วนของการวิจัยคณะฯ มีนโยบายสนับสนุนนักวิจัยที่ทาวิจัยเชิงพื้นที่จากแผนกลยุทธ์ของคณะฯ
และตอบปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงจัดโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของ
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บุคลากรคณะนิติศาสตร์โดยในประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดอันดับประเภททุนวิจัยให้แก่ทุนวิจัยเชิงพื้นไว้เป็นอันดับแรกและทุน
พัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการที่ ไม่เคยได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกเป็นลาดับ
รองลงมา4 ซึ่งมีนักวิจัยที่ทาวิจัยเชิงพื้นที่เข้ารวมโครงการตามที่กาหนดไว้
ในส่วนของการพัฒนาตนเองตามความต้องการเฉพาะด้านของบุคลากรสายวิชาการ คณะฯ ได้ส่งเสริม
และสนับสนุนด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารการจัดฝึกอบรม การประชุม ทั้งด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณาจารย์ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรสายวิชาการ
ทุกท่านโดยผ่านช่องทางกลุ่มใน FACEBOOK ที่ และคณะฯได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของหมวดค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง และพาหนะ อย่างเพียงพอและเหมาะสมสาหรับบุคลากรสายวิชาการทุกคนเพื่อไปพัฒนาตนเองทั้งใน
และต่ า งประเทศ 5 โดยคณะฯพิ จ ารณาจากความต้อ งการไปพั ฒ นาตนเองของคณาจารย์ เป็ น อั นดับแรก
งบประมาณที่ขออนุมัติ6 และมีบุคลากรสายสนับสนุนอานวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องลาปฏิบัติงาน ข้อมูล
การใช้งบประมาณที่ได้รับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
นอกจากนั้ น ยั งส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ บุคลากรสายวิช าการออกไปให้ บริ การวิช าการเพื่ อชุม ชนกั บ
หน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้จากข้อเท็จจริงและนามาบูรณาการการเรียนการ
สอน รวมถึงบางโครงการได้มีการนานิสิตเข้าร่วมด้วย
การได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการของบุคลากรสายวิชาการคณะนิติศาสตร์
ทั้งในด้านขอบเขตการได้รับการสนับสนุน และจานวนผู้ได้รับการสนับสนุน จึงมีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการดาเนินงาน 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในปี 2561 คณะฯได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบที่คานึงถึงภาระงานด้านการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนผลปฎิบัติงานของบุคคลาการสายวิชาการใน
คณะฯ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมาย ภายใต้ชื่อ ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธี
พิจารณาขั้นเงินเดือน สาหรับพนักงานสายวิช าการ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลั ยพะเยา 2561 โดยมีการ
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายวิชาการรับทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา
คณะฯ ยังสร้างบรรยากาศของการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และบุคลากรที่
ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยการทาป้ายแสดงความยินดี และสร้างการให้การยอมรับ
บุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ นอกจากนั้นคณะฯ ยังดาเนินการนาข่าวสารแสดงความยินดี
ของบุคลากรสายวิชาประกาศลงเวปไซด์คณะฯ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ
อีกทางหนึ่งด้วย
ในด้านการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยปีการศึกษา 2561 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการให้ ทุนการ
สมัครเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงิน
4 ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 ตารางแสดงการไปพัฒนาตนเองในปีงบประมาณรายได้ปี 2563 ของคณะนิติศาสตร์
6 ประมาณ 10,000 บาท โดยได้แจ้งในที่ประชุมสามัญคณะนิติศาสตร์
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รางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งคณะฯได้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกันอย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการดาเนินงาน 6.7 มีการสร้าง กากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และ
ปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ
ในส่วนของการทาวิจัยตามแผนกลยุทธ์ของคณะฯ คณะได้กาหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการทาวิจัยไว้
ในเรื่ องการทาวิจั ย เพื่อแก้ไขปั ญหาเชิงพื้น ที่ และได้นามาบรรจุไว้ในประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจาปี 2562 ให้ได้รับการพิจารณาทุนเป็นอันดับแรก ซึ่งมีนักวิจัยเสนอ
โครงการวิจัยภายใต้ทุนดังกล่าวจานวน 3 โครงการ จากจานวน 6 โครงการ
ในส่วนบุคลากรสายวิชาการที่ไม่มีผลงานวิจัยหลังสาเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์จึงมีแผนในการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และยกระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งได้ดาเนินการผ่านโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของ
บุคลากรนิติศาสตร์ตามประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจาปี 2562 โดย
พิจารณาจัดสรรทุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นลาดับที่สอง และกาหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขอทุน เช่น การขอทุนวิจัยเกิน 10,000 บาท ผู้ได้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่
ในฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 เป็นต้น 7 นอกจากนั้นในประกาศฯ ดังกล่าวยังสนับสนุนทุนสาหรับนักวิจัยที่
ต้องการทาวิจัยเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการและการทาวิจัยของสายสนับสนุนอีกด้วย
ในส่ ว นของบุ คลากรสายวิช าการของคณะ ฯ บางท่านที่ส ร้างผลงานวิจั ยมาอย่ างต่ อเนื่ องและมี
คุณภาพ และสามารถหาทุนจากแหล่งทุนภายนอกได้แล้ว คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ทุนต่าง ๆ รวมถึงให้การ
สนับสนุนงบประมาณการเดินทางไปจัดทากระบวนการต่าง ๆ ก่อนได้รับทุน
นอกจากนี้คณะฯยังมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยการการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจั ย
และการบริ การวิช าการสู่ สั ง คม โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โครงการวิจัยด้า นท านุบ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม
โครงการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นการดาเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเภท
1. ศาสตราจารย์
2. รองศาสตราจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. อาจารย์
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ
6. อาจารย์พิเศษ (Visiting
professors/lecturers)
รวม

ชาย หญิง

รวม
จานวน (ราย)

FTE

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก

11
12
-

2
6
9
-

2
17
21
-

1
5
0
-

23

17

40

6

7 ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจาปี 2563
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หมายเหตุ : การนับอาจารย์ตามตารางไม่รวมผู้ช่วยสอน
หมายเหตุ : 1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้นาไปนับรวมใน
ประเภทที่ 1 – 4
3. การคานวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการคานวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 30
วิธีที่ 1 โดยกาหนด 1 FTE เท่ากับการทางาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา

2558
2559
2560
2561
2562

จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์ จานวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี ลาออก/เกษียณ เข้าใหม่ระหว่าง ทัง้ หมดปลายปี
การศึกษา
ในระหว่างปี
ปีการศึกษา
การศึกษา
การศึกษา
35
35
35
1
3
37
37
1
2
38
38
1
39
39
1
1
39

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)

ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักวิจัย
อาจารย์
ประจา
หลักสูตร /
นักวิจัย
2560

หลักสูตรระดับ
ตรีโท/เอก /
(ระบุ)

อาจารย์ประจา
หลักสูตร นักวิจัย/
ผู้ทาผลงานร่วม
บทความวิจัย
กฤษฎา ใจแก้วทิิ,
วิทูรย์ ตลุดกา และวี
ระยุทธ หอมชื่น

ชื่อผลงาน/
แหล่งเผยแพร่

วัน เดือน/ปี/
ที่เผยแพร่

การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
25 –26 ม ค.2561
ภูมิศาสตร์ในตุงไทลื้อ รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7
อ ธีระพันธ์.เมฆเกรียง สิทธิการได้รับคาปรึกษาจาก
25 –26 ม ค.2561
ไกร
ทนายความในชั้นพนักงาน
สอบสวนของแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมือง : กรณีศึกษาใน
เขตพื้นที่ อ.เมืองจังหวัดพะเยา
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครั้งที่ 7
อ.ณภัทร บุญประสาท การศึกษามาตรการทาง
25 –26 ม ค.2561
กฎหมายในการป้องกันและ
แก้ไขเด็กถูกทอดทิ้งรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7
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ผศ.ดร.นภนันต์
ศุภศิริพงษ์ชัย

ผศ.นริษรา ประสิทธิ
ปานวงศ์

อ. นิภาภรณ์ ลาภ
เสถียร

บทความวิจัยเรื่อง ‘Parallel
importation of patented
products in Thailand: the
need for the new patent
exhaustion regime in the
light of the ASEAN
Economic Community
(AEC)’ (2017), Volume 7,
Issue 4, Queen Mary
Journal of Intellectual
Property, pages 366–415.
(ISI Web of Science Social Science Citation
Index: SSCI updated may
2017, page 45)
- บทความวิจัยเรื่อง Parallel
Importation and
Intellectual Property Law
in Thailand Oral
Presentation การประชุม
วิชาการ The Asian
Conference on the
Sciences (ACSS2018)
- การรับรู้ของประชาชนและ
ปัญหาการบังคับใช้
พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮออล์ พ.ศ.
2551 ในเขตวัดดอกบัว ต.ท่า
วังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ปัญจวี
สวรรษ ธรรมศาสตร์ลาปาง นา
ทางประชา พัฒนาสู่สากล เมื่อ
วันที่ 4
- สิทธิในการดารงชีวิตใน
สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศที่ดี
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติวา่
ด้วยกฎหมาย นโยบาย และ
การพัฒนาพื้นที่ชายแดน เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่ง
การก่อตั้งสานักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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วันที่ 8-10 มิถุนายน
2561

พฤศจิกายน 2560

วันที่ 26-27 สิงหาคม
2560
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อ. ปราณี นางแล

ร.ต.ท.พิทยา เขียว
ดอกน้อย

ผศ.ดร. ภัทราวรรณ
รัตนเกษตร

สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

ดร ธิติ ไวกวี.

หนังสือ
สุวิทย์ ปัญญาวงศ์

ความรับผิดของผู้ว่าจ้างเหมา
ต่อการกระทาละเมิดของ
ลูกจ้างของผู้รับเหมา : ศึกษา
กรณีสัญญาจ้างเหมาบริการ
และสัญญาจ้างเหมาค่าแรง
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครั้งที่ 7 ได้รางวัลดีเด่นด้าน
Oral Presentation พะเยา
วิจัยครั้งที่ 7
ปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมาย
วิธ๊พิจารณาความอาญามาตรา
198 วรรค สาม : กรณีจาเลยใน
คดีอาญาต้องแสดงตนต่อเจ้า
พนักงานศาลขณะยื่นอุทธรณ์
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครั้งที่ 7
การป้องกันการกระทาความผิด
อาญาของเด็กและเยาวชน :
เกณฑ์อายุในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์กับการระงับข้อ
พิพาทของชุนชมในจังหวัด
พะเยา รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัยครั้งที่ 7
หลักอธิปไตยเหนือดินแดงที่ไม่
สอดคล้องในยุคแอนโทรโปซีน
การประชุมวิชาการสาขา
นิติศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 1
“ระบบกฎหมายไทย:ปฏิรูป/
เปลี่ยนผ่าน/ปฏิสังขรณ์”คณะ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- หนังสือกฎหมายมหาชน
(สานักพิมพ์วิญญูชน) พิมพ์ครั้ง
ที่ 2
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วารสารรามคาแหงฉบับ
นิติศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่
2 ISBN 22868518 วันที่
1 กรกฎาคม-31
ธันวาคม 2560
2 – 526 ม ค.2561

8 มิย. 2561

2 มีนาคม 2561
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ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล
รางวัล
ผศ.กันย์กัญญา ใจกา
รวงค์สกุล
2561

บทความวิจัย
ดร.ธิติ ไวกวี

- หนังสือถาม-ตอบ ห้าง
หุ้นส่วนบริษัท (สานักพิมพ์
วิญญูชน)
รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น
มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2561
สายวิชาการ กลุม่ ศิลปกรรม
ศาสตร์และสังคมศาสตร์

“ขนมดอกซ้อแห่งภูมิปัญญาไท
ลื้อ (พะเยา):กระบวนทัศน์การ
สร้างโมเดลทางกฎหมายเพื่อ
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ชีวภาพชุมชน”, วารสารนิติ รัฐ
กิจและสังคมศาสตร์ สานักวิชา
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2เชียงราย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.
2562 ISSN 2539-7222.
Territorial Sovereignty
Inconsistent with the
Anthropocene Period, CMU
Journal of Law and Social
Sciences, 12(1), 1-21.
บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ผศ. ทัศนะ ศรีปตั ตา ปัญหาการกาหนดคาบังคับให้
เพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่
ชอบด้วยกฎหมายให้มีผล
ย้อนหลังโดยศาลปกครอง
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครั้งที่ 8
อ.จีรวรรณ สุวรรณ การจดทะเบียนสมรสของคน
สุจริต
ไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัด
พะเยารายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัยครั้งที่ 8
อ.วีระยุทธ หอมชื่น การศึกษากฎหมายทรัพยกรน้า
เพื่อพัฒนาพื้นที่อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา รายงานสืบเนื่อง
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ผศ. นริษรา ประ
สิทธิปานวัง

อ.ถิรวรรณ กลาง
ณรงค์

บทความวิชาการ
ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล

หนังสือ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัยครั้งที่ 8
การฟ้องคดีเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ขัดขวางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครั้งที่ 8
ปัญหาและผลกระทบจากการ
บังคับใช้กฎหมายตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กาหนดสถานที่หรือบริเวณห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษา ซ ศึกษาในเขตพื้นที่
หน้ามหาวิทยาลัยพะเยารายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 8
มาตราการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการขยะมูลฝอย
ของร้านอาหารบริเวณกว๊าน
พะเยารายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัยครั้งที่ 8
"การแก้ไขความไม่เป็นธรรมใน
สัญญาขายฝากที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมหรือเพื่ออยู่อาศัย"
(Rectification of Unfairness
concerning Contract on
Sale with Right of
Redemption in case of
Agricultural or Residential
Land)
"มาตรการทางกฎหมายในการ
คุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรพันธสัญญา"
(Legal Measures for the
Protection, Promotion and
Development for Contract
Farming)
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วารสาร "บทบัณฑิตย์"
ของเนติบัณฑิตยสภา ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เล่ม
ที่ 74 ตอนที่ 4 (ตุลาคม ธันวาคม 2561) TCI
กลุ่ม 1

วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(Naresuan University
Law Journal) ปีที่ 11
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคมธันวาคม 2561) TCI
กลุ่ม 1 และ ASEAN
Citation Index (ACI)
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ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล
สารนุกรม (งาน
อื่นๆ ในเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทาง
วิชาการ)
ผศ.ดร.นภนันต์
ศุภศิริพงษ์ชัย

2562
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- หนังสือถาม-ตอบ กฎหมาย
ตั๋วเงิน (สานักพิมพ์วิญญูชน)
พิมพ์ครั้งที่ 3

3 กรกฎาคม 2561

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

May 2019

ปัญหาและทางออกการโอนสิทธิ
หรือการตกทอดทางมรดกของ
ที่ดิน ส.ป.ก. : ศึกษากรณีใน
พื้นที่ จังหวัดเชียงราย รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 9
ปัญหาความเป็นกลางของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะเป็น
ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการ อุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ และ/หรือในฐานะเป็น
ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรสาย
วิชาการของมหาวิทยาลัยของรัฐ
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครั้งที่ 9
ปัญหาและมาตรการทาง
กฎหมายในกรณีการล่อลวงเพื่อ
ละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็ก
และเยาวชน รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติ
พะเยาวิจัยครั้งที่ 9

23-24 มกราคม 2563

บทความวิจัย
กุลรัศมิ์ เวียงแก้ว
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ

อ. ทัศนะ ศรีปัตตา

วิภาพรรณ แก้วมณี
พรและ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ

23-24 มกราคม 2563

23-24 มกราคม 2563
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ผศ. เฉลิมวุฒิ สาระ
กิจและ ผศ. ดร.
ไพรัช ธีระชัยมหิทธ

กิตติศักดิ์ ทุมเสน
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ
ศิลป์ สร้อยสังวาลย์
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ

ชาญวิทย์ คิดอ่าน
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ
ธนโชติ เพ็ชรหาญ
และ ผศ. ดร. วิมล
เรขา ศิริชัยราวรรณ

วารสารวิชาการ อุดม งามเมืองสกุล/
วิมลเรขา ศิริชัยราวร
รณ
Supasiripongchai,
Noppanun
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ปัญหาและอุปสรรคในการ
23-24 มกราคม 2563
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในอาเภอ
เชียงม่วน จังหวัดพะเยา
รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ พะเยาวิจยั
ครั้งที่ 9
มาตรการสนับสนุนความ
23-24 มกราคม 2563
น่าเชื่อถือข้อมูลพยานหลักฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการ
ยุติธรรม
การศึกษาเปรียบเทียบผลของ
23-24 มกราคม 2563
ข้อตกลงระงับข้อพิพาท ใน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ภาคประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท พ.ศ. 2562 และผลของ
สัญญาประนีประนอมยอมความ
ในกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาทในศาล
ศูนย์ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทภาค
23-24 มกราคม 2563
ประชาชน มิติใหม่ในการไกล่
เกลี่ยข้อพิพาท ตาม
พระราชบัญญัติ การไกล่เกลีย่
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ปัญหาและอุปสรรคในการมี
23-24 มกราคม 2563
ทนายความขอแรงในชั้นจับกุม
ของพนักงานตารวจ ตาม
ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 7/1 :
กรณีศึกษาในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย
กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
วารสารนิติศาสตร์
ภาคประชาชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 49 ฉบับบที่ 2
มิถุนายน 2562
‘Intellectual Property Law
2019
in Thailand’, International
Encyclopaedia of Laws:
Intellectual Property,
(Kluwer Law International
B.V., Hague, Netherlands,
2019), ISBN 978-90-6544887-3
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Supasiripongchai,
Noppanun,
Teerapan
Mekkriengkrai

Srichaiyarat,
Panarairat

หนังสือ

ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
ผศ.อุดม งามเมือง
สกุล

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3

“The legal protection of
breeder's rights for new
plant varieties in Thailand:
The need for law reform
considering the
International Convention
for the Protection of New
Varieties of Plants 1991”
The Journal of World
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
Sub Criterion 7
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs of
the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure that
the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, research and
service.
มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจาเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences.
กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สาหรับตาแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการกาหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์
3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the
stakeholders' needs.
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and
appropriate training and development activities are implemented to fulfil the
identified needs.
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น
5. Performance management including rewards and recognition is implemented to
motivate and support education, research and service.
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน AUN 7.1 มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย
สนับสนุน หรือความต้องการจาเป็น สาหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในปี 2562 หลังจากที่รับฟังความคิดเห็นด้านภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน และวิเคราะห์จากภาระ
งานแล้วพบว่าภาระงานด้านวิชาการมีความจาเป็นต้องเพิ่มสายสนับสนับสนุนเพื่อมาดูแลหลักสูตรปริญญาโท
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ในปีการศึกษา 2562 คณะฯ จึงมีแผนรองรับโดยขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อรับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่ม
ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจานวน 1 อัตรา และตั้งงบประมาณไว้รองรับค่าใช้จ่าย ดังนั้นในปี 2562 คณะฯ จึงมี
บุคลากรสายสนับสนุนจานวน 11 อัตรา เพิ่มจากปี 2561 1 อัตรา ซึ่งมีภาระงานที่ต่าง ๆ ตอบสนองความ
ต้องการทั้งด้านการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการและได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในสานั กงาน
นิ ติศาสตร์ ประกาศลงไว้ในเวปไซด์ ค ณะฯ มีการจัดทาคาสั่ ง แต่ง ตั้ง ตาแหน่ งต่า ง ๆ ตามหลั กเกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังมีคาสั่งกาหนดภาระงานของเจ้าหน้าที่แต่ละตาแหน่งลงนามโดยคณบดี ในส่วน
ของการพัฒนาคณะฯ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยจัดประชุมบุคลากรแจ้งถึ งนโยบายของ
คณะฯ การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น แนวทางในการพัฒนาแต่ละด้านแล้วให้บุคลากรระบุด้านต่างๆ ที่ต้องการ
พัฒนาโดยจัดทาทั้งรูปแบบของโครงการและจัดสรรงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตนเอง

ซึ่งจากโครงสร้างบุคลากรสายสนับสนุนภาระงานต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรทั้งด้าน
การศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ และมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียรับทราบโดยทั่วกัน
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
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ผลการดาเนินงาน AUN 7.2 กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สาหรับตาแหน่งงาน การจ้างงาน
ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ ประกาศและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยกาหนด โดยคณะฯ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกาหนด
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อตอบสนองการพัฒนาของหลักสูตรฯ โดยมีกระบวนการกาหนดอัตรา
คุณสมบัติ โดยมีการจัดสอบอัตนัย และการสัมภาษณ์ร่วมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกาหนดเพื่อคัดเลือก
บุคคลที่มีความเหมาะสม
หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน มี การกาหนดภาระหน้าที่โดย
ทาคาสั่ งคณะนิ ติ ศ าสตร์ เ รื่ องก าหนดขอบข่ ายภาระงาน และผู้ รับผิ ดชอบงานในหน่ว ยงานภายในส านั ก
นิติศาสตร์เพื่อกาหนดหน้าให้ชัดเจนโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ทางานให้ตรงสายงาน
มากที่สุด
ในส่วนของความก้าวหน้าของบุคลากรสายบริการเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดย
คณะฯ ได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และกาหนดเป็นนโยบายเพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร เช่น
การจัดโครงการในแผนปฎิบัติการ การให้ทุนวิจัย R2R การให้ไปอบรมการเขียนคู่มือปฎิบัติงานเพื่อนาไปขอ
ตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น
ในปี 2560-2561 เนื่ อ งจากมี เ สี ย งสะท้ อ นจากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลงานด้ า นวิช าการว่า ภาระหน้าที่
รั บ ผิ ดชอบมากเพราะนิติศาสตร์มีทั้งหลักสู ตรนิติศาสตร์บัณฑิตทั้งแบบปกติ และคู่ขนาน โครงการพิเศษ
รวมถึงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงอยากได้รับการแบ่งเบา ปี 2562 คณะฯ จึงมีแผนจัดหาเจ้าหน้าที่เพิ่ม
และดาเนินการรับสมัครเจ้าหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ซึ่งมีการคัดเลือกโดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ข้อมหาวิทยาลัย และได้รับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่ดูแลหลักสูตรปริญญาโทจานวน 1 อัตราเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการดาเนินงาน AUN 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
ในด้านสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯกาหนดให้ บุคลากรสายสนับสนุนลงชื่อปฏิบัติงาน
ด้วยระบบแสกนลายนิ้วมือ การลาเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมีการรายงานสรุปผลการ
ปฎิบัติงานแก่รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย และรายงานต่อไปยังคณบดีเป็นประจาทุกเดือน ส่วนเรื่องการ
ประเมินการทดลองการปฎิบัติงานเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ในด้านการแบ่งภาระงานคณะฯ พิจารณาจากวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญในสายงาน จากนั้นมีการ
จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพิจารณาร่วมกันกัน และสรุปผลออกมาเป็นโครงสร้างการแบ่งงาน รวมถึง
คาสั่งคณะฯ เรื่องการกาหนดขอบข่ายภาระงานฯ ตามลาดับ นอกจากนั้นคณะ ฯ ยังจัดให้มีระบบบั ดดี้เพื่อให้
การดาเนินงานของสายสนับสนุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยให้แต่ละตาแหน่งมีคู่บัดดี้ของตนเพื่อประสานงาน
หรือดาเนินงานแทนในส่วนที่สามารถทาได้
ทั้งนี้คณะฯ ไม่มีนโยบายเปลี่ยนสายงานบุคลากรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นได้เมื่อครบเวลาที่กาหนด
จากการวิเคราะห์แล้วพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ มีวุฒิการการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่
ตรงกับภาระงานที่กาหนด นอกจากนี้คณะฯให้ ความสาคัญกับการกระจายความรับผิดชอบโครงการและ
กิจกรรมจึงกาหนดให้บุคลากรสายบริการได้ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการร่วมกับคณาจารย์ซึ่งทาหน้าที่
เป้นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้มีส่วนร่วมและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment Report (SAR) ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

หน้า | 72

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการดาเนินงาน AUN 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น
ในด้านความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯได้จัดประชุมสารวจ
ความต้องการของบุคลากรและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในส่วนแผนของการพัฒนาระดับ
คณะฯนั้ น คณะฯได้จั ดโครงการเพื่อตอบสนองความต้อ งพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากรภายใต้
โครงการสั มมนาศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ มสมถรรนะในการให้ บริก ารและทาแผนปฎิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งในปี 2562 เนื่องจากติดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 2019 จึงไม่มีการดาเนินโครงการ แต่
มี 2 โครงการที่จัดทาเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คือโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนในการทาวิจัย R2R ซึ่งจากโครงการดังกล่าวส่งผลให้มีบุคลากรสายสนับสนุนส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
จานวน 4 โครงการ และ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมร้อยละ 100
ในด้านการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นคณะฯ ส่งเสริมด้านการทาวิจัยของบุคลากรสาย
สนับสนุนคณะฯมีนโยบายสนับสนุนให้ทุนพัฒนาการวิจัยจากการปฏิบัติงานในลักษณะ R2R “การพัฒนางาน
ประจาสู่งานวิจัย” โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนขอทุนโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะ
นิติศาสตร์ได้ และมีการอนุมัติให้ทุนแก่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 4 ทุน ส่วนการ
พัฒนาด้านอื่น ๆ เมื่อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานคณะฯ ได้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ และส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้คณะฯ
ยังจัดสรรงบประมาณให้สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน สามารถไปพัฒนาตนเองตามความสนใจเฉพาะด้านของ
ตนเองได้
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการดาเนินงาน AUN 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
คณะฯ ให้ ความส าคัญกับ การมีส่ ว นร่ว มและรับฟังความคิดเห็ นของบุ คลากรสายสนับสนุน ในปี
การศึกษา 2562 คณะฯได้จัดให้มีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเป็นประจาเพื่อปรับปรุงการแบ่งภาระงาน
รวมถึงกาชับการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ สะท้อนปัญหาการทางาน และความต้องการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง เพื่อนามาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกปี ในปี 2562
มหาวิทยาลัยกาหนดให้ตั้งรักษาการหัวหน้าสานักงาน 1 ตาแหน่ง และรักษาการหัวหน้างาน 3 ตาแหน่ง ซึ่ง
ทางคณะฯ ได้ดาเนินการแต่งตั้งโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการประจาส่วนงาน จึงได้ตาแหน่งหัวหน้า
สานักงาน 1 ตาแหน่ง และหัวหน้างาน 4 ตาแหน่ง โดยเพิ่มจากมหาวิทยาลัย 1 ตาแหน่งคือ หัวหน้างานคลินิก
กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีขวัญและกาลังใจมากขึ้น
นอกจากนั้นคณะฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนเสนอโครงการในแผนปฎิบัติงานประจาปี
งบประมาณผ่านหัวหน้าสานักงานเพื่อเกิดความมีส่วนร่วมและได้โครงการที่เป็นไปตามความต้องกา รการ
พัฒนาบุคลากรสายสนัลสนุนอย่างแท้จริง รวมถึงเมื่อคณะฯ ทราบถึงนโยบายการพัฒนาของบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยคณะฯนามาชี้แจง และเตรียมพร้อมดาเนินการเพื่อส่ งเสริมบุคลากรเสมอ โดยได้เขียนไว้ใน
ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โดยให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรด้าน R2R และการพัฒนางานประกันคุณภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2562
มีบุคลากรสายสนับสนุนขอทุนวิจัยจานวน 4 เรื่อง จากบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 9
คน และมีสายสนับสนุนทาคู่มือปฎิบัติงานเพื่อเตรียมพร้อมสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นจานวน 3 คน
ส่วนในเรื่องของการพิจ ารณาความดีความชอบ คณะฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบเพื่อพิจ ารณาให้เหมาะสมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากความรับผิ ดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติงาน
ถูกต้อง รวดเร็ว และจิตบริการเป็นสาคัญ
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการประเมินตนเอง
ระดับ

AUN-QA Criterion 7 – Checklist
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory,
IT facility and student services) is carried out to
fulfil the needs for education, research and
service (1)
มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจาเป็น
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่นิสิต) สาหรับการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ
7.2 Recruitment and selection criteria for appointment,
deployment and promotion are determined and
communicated (2)
กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สาหรับตาแหน่งงาน
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
7.3 Competences of support staff are identified and
evaluated (3)
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
7.4 Training and developmental needs of support staff
are identified and activities are
implemented to
fulfil them (4)
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
พัฒนาตามความต้องการนั้น
7.5 Performance management including rewards
and recognition is implemented to motivate
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3
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ระดับ

AUN-QA Criterion 7 – Checklist
and support education, research and service (5)
การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง
ให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการ
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)
Sub Criterion 8
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly
defined, communicated, published, and up-to-date.
มีการกาหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน
2. The methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated.
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์
3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload. Student progress, academic performance and
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and
corrective actions are made where necessary.
มีระบบกากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และให้การแก้ไขถ้าจาเป็น
4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student
support services are available to improve learning and employability.
มีการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน
และการบริการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ
5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality
student learning, the institution should provide a physical, social and
psychological environment that is conducive for education and research as well
as personal well-being.
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
AUN. 8 Student Quality and Support
8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated,
published, and up-to-date
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ ต้ อ งการศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต พ.ศ.2560 เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งกาหนดคุณสมบัติในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
พะเยาซึ่งมีเกณฑ์เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเว็บไซต์ของคณะ (www.law.up.ac.th) และสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ มีการใช้ info-graphic ในการสื่อสาร
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยประกอบไปด้วยโครงการนักเรียนเรียนดี โครงการรับตรง 10%
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โครงการรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) โดยการประกาศรับสมัคร กาหนดคุณสมบัติ วิธีการขั้นตอนการสมัคร การ
คัดเลือก และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมจะเป็นนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งปรากฏ
ข้อมูลใน www.admission.up.ac.th ซึ่งมีการปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบันโดยมหาวิทยาลัยพะเยา
นอกจากนี้ คณะยังได้จัดให้มีการประชาสั มพันธ์ไปยังโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การส่งใบปลิวและแผ่นพับ การลงพื้นที่แนะแนวสถานศึกษา เป็นต้น
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
8.2 Methods and criteria for the selection of students are determined and
evaluated
กระบวนการรั บ เข้า ศึ กษามี ความเหมาะสมในแต่ล ะโครงการที่ มหาวิ ทยาลั ยพะเยากาหนด เช่น
โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์
ผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน โดยโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก โครงการโควตาทั่ว
ประเทศจะพิจารณาตัดสินผลการเรียน ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ผลการทดสอบความถนัดทางวิชาการ
และวิชาชีพ โครงการนักเรียนเรียนดี จะพิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน
และมีการกาหนด GPAX 5 ภาคเรียน ให้เหมาะสมกับการเรียนคู่ขนานสองปริญญาที่ต้องมี GPAX 2.50 ขึ้นไป
ซึ่งถือว่าเหมาะสมในการเข้าศึกษาเพราะต้องศึกษาปริญญาสองปริญญาจึงควรมีผลการเรียนที่สูงกว่าปกติ โดย
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้คณะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
แทนการสัมภาษณ์ TCAS ในทุกๆ รอบ เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การ
ประเมินผล กิจกรรมต่างๆระหว่างการศึกษา ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพเมื่อเรียนจบ รวมถึงลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย และยังมีการจัดการแนะแนวสัญจรเพื่อเผยแพร่หลั กสูตร
ให้แก่นักเรียนที่คาดว่าจะเป็นนิสิตในอนาคต
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
8 . 3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic
performance, and workload. Student progress, academic performance and workload are
systematically recorded and monitored, feedback to students and corrective actions are
made where necessary
การตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนทาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
จะเรียกพบนิสิตในที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถดูข้อมูลผลการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษาได้ในระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น และช่วยให้คาปรึกษาแก่นิสิตในการวางแผนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอน หลายรายวิชามีสัดส่วนคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนที่มาก
ขึ้ น ท าให้ เ ห็ น ได้ ว่ า ผู้ ส อนมี ก ารตรวจสอบความก้ า วหน้ า ของผู้ เรี ย นเป็ น ระยะ ๆ มากขึ้ น โดยการใช้
Assessment for Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาตัวเองเสมอ เนื่องจากผู้เรียนจะได้รับ Feedback
จากผู้สอนอยู่เสมอ ว่าผู้เรียนมีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ผู้เรียนเองสามารถพัฒนาตนเองให้บรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชา
อนึ่ ง คณะนิ ติ ศ าสตร์ มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งส ารวจปริ ม าณชั่ ว โมงเรี ย นในชั้ น เรี ย น และชั่ ว โมง
การศึกษาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ เพื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลและปรับปรุงหลักสูตรให้ปริมาณชั่วโมงเรียน
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และชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองเกลี่ยกระจายไปในแต่ละปีการศึกษาตามแผนอย่างใกล้เคียงกัน ไม่หนักเอนไปที่ชั้น
ปีใดมากหรือน้อยจนเกินไป
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other
student support services are available to improve learning and employability
คณะนิติศาสตร์ ได้ดาเนินการกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนานิสิต ในหลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงทักษะที่จาเป็นต่อการทางาน โดยมีระบบและกลไกในการ
ดาเนินการ ตั้งแต่เริ่มรับเข้า ในขณะศึกษาอยู่ และภายหลังสาเร็จการศึกษา ดังนี้
1. ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในโครงการบ่มเพาะต้นกล้ากฎหมายเพื่อความเป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตอบกฎหมายให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ให้มีทักษะในการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย
ทักษะการฟัง การจับประเด็น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จาเป็นสาหรับการเรียน และเน้นให้นิสิต ชั้นปีที่ 1 ที่
เพิ่ ง เข้ า มาศึ ก ษาในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม ความเป็ น อยู่ และสั ง คม
มหาวิทยาลัยได้
2. ระบบการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งให้คาปรึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การวางแผนการ
เรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ปัญหาสุขภาพทางกาย เช่นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การใช้สารเสพติด เป็น
ต้น และปัญหาสุขภาพทางจิตและพฤติกรรม หรือปัญหาอื่นๆ
3. ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการต่างๆของคณะนิติศาสตร์และมหาวิทยาลัย เช่น โครงการ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ในทุกด้าน โครงการให้คาปรึกษาด้านกฎหมายแก่
ประชาชน การพัฒนาทักษะต่างๆที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. ระบบสนับสนุนการแข่งขันด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะ เช่น เข้าร่วมการแข่งขันตอบ
ปัญหากฎหมายในสนามต่างๆ การแข่งขันทางด้านวิชาการในสนามต่างๆ การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหลากหลายกลุ่มมากขึ้น
5. ระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานหรือศึกษาต่อ โดยคณะนิติศาสตร์จะถ่ายทอด
สัญญาณจากชั้นเรียนของสานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้ผู้ที่สนใจทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.0020.00 น และวันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศที่แนะนาแนวทางการทางาน
เตรียมความพร้อมบัณฑิตเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการอบรมเรื่องการสัมภาษณ์งาน Social Identity การ
พัฒนาบุคลิกภาพและความภูมิใจในตนเอง เป็นต้น
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3
8.5 In establishing a learning environment to support the achievement of quality
student learning, the institution should provide a physical, social and psychological
environment that is conducive for education and research as well
as personal well-being
คณะนิติศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวม ซึ่งคณะได้มีการจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิเช่น ห้องศาลจาลอง ห้องสมุดกฎหมาย ห้องรับชมการถ่ายทอดคา
บรรยายของเนติฯ ห้องสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากมีพื้นที่จากัด จึงทาให้ไม่สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเต็มที่เท่าใดนัก โดยคณะได้มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ อการ
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ให้ บ ริ ก ารของคณะเป็ น ประจ าทุ ก ปี รวมถึ ง มี ก ารน าผลประเมิ น ไปวิ เ คราะห์ เพื่ อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ จัด ทาเป็นแผนพัฒนาคณะในปีงบประมาณต่างๆ อาทิเช่น การจัดทาห้องอ่าน
หนังสือแก่นิสิต การจัดทาห้องสโมสรนิสิต รวมถึงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดเป็นประจาทุกปี ซึ่งได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี
กิจกรรมในฝ่ายพัฒนานิสิตมีส่วนในการสร้างสังคมระหว่างผู้เรียน ก่อให้ เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน
เดีย วกัน สร้ างมิตรภาพและความผู กพัน ระหว่างกันและต่อองค์กร โดยมีกรรมการฝ่ ายกิจการนิสิ ต และ
เจ้าหน้าที่ด้านกิจการนิสิตที่ทาหน้าที่สนับสนุนนิสิตในทุกๆด้านเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ และดูแลสภาพจิตใจ
ของผู้เรียนตลอดการเรียนในหลักสูตร นอกจากนี้ กองกิจการนิสิต และกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
มหาวิทยาลัยพะเยายังมีหน่วยให้คาปรึกษา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เรียนในกรณีที่
ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ โดยคณะได้ประสานงานกับกองงานที่เกี่ยวข้องอย่างส่าเสมอ
นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ยังดาเนินโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุ้นการเรียนของผู้เรียนที่มีผลการ
เรียนอยู่ในระดับต่า ให้ตระหนักถึงความสาคัญของผลการเรียน เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และแสดงผลงานของนิสิต โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการ
พัฒนาศักพภาพการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข เป็นต้น
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
(No. Admitted)

จานวนที่ลงทะเบียน
(No. Enrolled)

1/2555
1/2556
1/2557
1/2558
1/2559
1/2560
1/2561
1/2562
1/2563

400
400
400
400
400
400
400
400
400

1062
1565
1593
1066
1439
1221
1108
988
1489

410
524
433
470
457
319
371
357
388

344
395
358
391
402
283
333
320
306

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

1/2555
1/2556
1/2557
1/2558
1/2559
1/2560

60
60
40
60
60
60

198
380
298
145
229
218

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จานวนที่ลงทะเบียน
(No. Admitted)
(No. Enrolled)

41
60
45
20
41
33

31
46
34
19
35
30
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ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

1/2561
1/2562
1/2563

60
60
60

143
75
137
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จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จานวนที่ลงทะเบียน
(No. Admitted)
(No. Enrolled)

14
21
16

10
17
12

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

1/2555
1/2556
1/2557
1/2558
1/2559
1/2560
1/2561
1/2562
1/2563

60
60
40
60
60
60
60
60
60

63
142
78
34
57
37
37
31
54

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จานวนที่ลงทะเบียน
(No. Admitted)
(No. Enrolled)

5
21
10
7
5
3
4
10
8

4
17
8
5
4
3
4
6
6

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

1/2556
1/2557
1/2558
1/2559
1/2560
1/2561
1/2562
1/2563

60
40
60
60
60
60
60
60

255
210
115
141
121
121
80
204

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จานวนที่ลงทะเบียน
(No. Admitted)
(No. Enrolled)

37
25
15
27
13
15
20
39

27
22
12
24
11
15
18
32
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ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

1/2555
1/2556
1/2557
1/2558
1/2559
1/2560
1/2561
1/2562
1/2563

60
100
120
100
60
40
30
30
30

148
956
660
333
283
164
97
145
314

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จานวนที่ลงทะเบียน
(No. Admitted)
(No. Enrolled)

118
120
119
77
33
21
14
29
70

71
79
87
64
28
19
10
28
55

ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)
ภาคการศึกษา/
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ
(No. Offered)

จานวนผู้สมัคร
(No. Applied)

1/2555
1/2556
1/2557
1/2558
1/2559
1/2560
1/2561
1/2562
1/2563

60
100
120
100
60
40
50
30
50

358
404
276
114
111
73
47
46
98

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จานวนที่ลงทะเบียน
(No. Admitted)
(No. Enrolled)

53
42
30
19
15
9
9
6
20

47
25
25
17
15
9
9
6
16
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ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี
รหัส
จานวนที่
แรกเข้า ลงทะเบียน

จานวนนิสิตที่จบภายใน
ระยะเวลา
< 4 ปี
4 ปี
> 4 ปี
2553
195
1
92
33
2554
409
1
77
141
2555
334
0
88
59
2556
395
0
112
88
2557
358
10
115
22
2558
391
10
173
13
2559
402
7
206
ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3

จานวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี
1
38
95
92
107
115
124
96

2

3
14
53
68
57
73
45
56

17
44
27
46
15
19
9

4 เป็นต้นไป
2
25
12
13
5
2
1

ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 8 – Checklist
8.1 The student intake policy and admission criteria are
defined, communicated, published, and
up-to-date (1)
มีการกาหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน
8.2 The methods and criteria for the selection of
students are determined and evaluated (2)
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน
และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์
8.3 There is an adequate monitoring system for student
progress, academic performance, and workload (3)
มีระบบกากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทาง
วิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ
8.4 Academic advice, co-curricular activities,
student competition, and other student support
services are available to improve learning and
employability (4)
มีการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ

ระดับ
2561
3

2562
3

3

3

3

3

3

3
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AUN-QA Criterion 8 – Checklist
8.5 The physical, social and psychological
environment is conducive for education and
research as well as personal well-being (5)
มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของ
ผู้เรียน
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)
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2561
3

2562
3

3
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)
Sub Criterion 9
1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment,
materials and information technology are sufficient.
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed.
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives
of the study programme.
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
4. A digital library is set up in keeping with progress in information and
communication technology.
มีห้องสมุดดิจิตอล เพื่อติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร
5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and
students.
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน
6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure
that enables the campus community to fully exploit information technology for
teaching, research, services and administration.
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสอนวิจัย บริการ และ
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. Environmental, health and safety standards and access for people with special
needs are defined and implemented.
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย สาหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ
AUN.9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)
ผลการดาเนินงาน AUN 9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนอย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน และวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฎิบัติการ ฯลฯ)
สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มีส่วนสาคัญในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นคณะฯ เห็นถึงความสาคัญเป็นอย่างมากจึงได้สนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ในด้านการ
เรี ย นการสอนห้ องเรี ย นรวมนั้ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกและเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ ต่าง ๆ เป็นการจัดสรรโดย
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มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งใช้ร่วมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกใน
ห้องเรียนเสีย คณาจารย์คณะฯ ก็ช่วยดาเนินการแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการแก้ไขต่อไป
ในส่วนของห้องบรรยายในคณะฯ ในรายวิชาที่มีจานวนนิสิตไม่เกิน 15 คนเพื่อความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอนคณะฯ อนุญาตให้ใช้ห้องถ่ายทอดคาบรรยายเนติบัณฑิตที่มีอุปกรณ์ และสิ่งอานวยความ
สะดวกเหมาะสมสาหรับนิสิตจานวนน้อยในการจัดการเรียนการสอนได้
นอกจากนั้ น คณะฯเห็ น ถึงความส าคัญของการพัฒ นาเทคนิค การเรียนการสอนที่ มากไปกว่ า การ
บรรยายตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 คณะฯจึงจัดให้มีห้องประชุมย่อยในห้องสมุดของคณะฯ จานวน
2 ห้องที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบครัน เช่น กระดานไวท์บอร์ด จอภาพ แป้นพิมพ์ จอทีวี การเชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สายเพื่อใช้ประกอบการเรียนรายวิชาที่ใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่มเพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า พูดคุย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้สาหรับรายวิชาระเบียบวิจัยวิจัยของนิสิตด้วย
ในช่ ว งปี ก ารศึ ก ษา 2562 มี ส ถานการณ์ ก ารระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 คณะฯจึ ง โอน
งบประมาณเพื่อจัดซื้อ 1080P HD USB Webcam with Microphone Computer Camera Web Camera
PC Webcam Work From Home ส าหรั บ คณาจารย์ทุ ก คนเพื่ อ ใช้ใ นการเรี ยนการสอนช่ว ง ปีการศึ ก ษา
3/2562 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดห้องสอนออนไลน์ไว้ที่ห้องสมุด พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแจ้งวิธีการ
จองรวมถึงคู่มือการใช้และการแก้ไขปัญหาแก่คณาจารย์ให้ทราบโดยทั่วกัน และเนื่องจากสารวจแล้วห้องสอน
ออนไลน์ไม่เพียงพอปีงบประมาณ 2564 คณะฯจามีแผนจัดทาอีก 1 ห้องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
คณาจารย์
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการดาเนินงาน AUN 9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และวิจัย
ในด้านของห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทางมหาวิทยาลัยได้จัด
ให้มีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ สามารถ
ให้บริการแก่นิสิตอย่างทั่วถึง ทางคณะฯมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้
ทันสมัยโดยการประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านนาคูปองที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรให้แต่ละ
คณะไปคัดสรรหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปี
ในส่วนของคณะฯ ได้จัดให้มีห้องสมุดกฎหมายภายในตึกคณะฯ เพื่อให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์
คณะนิติศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของ
คณะฯเป็นประจาทุกปีเพื่อให้หนังสือทันยุคสมัยตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการจัด ซื้อวารสารที่จาเป็นและมี
ประโยชน์ เช่นคาพิพากษาฎีกา เอกสารประกอบการบรรยายเนติบัณฑิต เป็นต้น เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า ในส่วน
ระบบสารสนเทศนั้น คณะฯได้จัดให้มีระบบการสืบค้นหนังสือต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ มี
การนาคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อไวไฟจานวน 6 เครื่อง และ ปริ้นเตอร์จานวน 1 เครื่องมาอานวยความสะดวกแก่
นิสิตเพื่อใช้ค้นคว้า สืบค้น และพิมพ์งานในจานวนที่จากัด
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
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ผลการดาเนินงาน AUN 9.3 มีห้องปฎิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน และวิจัย
ในส่วนของสิ่งอานวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องอุปกรณ์ที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย คณะฯได้จัดให้มีห้องศาลจาลองที่จาลองจากห้องดาเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีในศาลจริงประกอบไปด้วยบัลลังก์ศาล คอกพยาน ที่นั่งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจาเลย รวมถึงที่นั่งของ
ผู้เข้าร่วมพิจารณาคดีเพื่อให้นิสิตได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาว่าความและศาลจาลองโดยให้นิสิตแสดง
เหตุ ก ารณ์ จ าลองการว่ า ความ และการตั ด สิ น คดี ต ามหลั ก กฎหมายเพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการวั ด ผล
ประเมินผล นอกจากนั้นห้องศาลจาลองยังใช้เพื่อประโยชน์ด้านอื่ น ๆ เช่น ต้อนรับนักเรียนมัธยมโดยใช้แสดง
เหตุการณ์จาลองขั้นตอนการดาเนินคดีตามหลักกฎหมายโดยนิสิตคณะฯ เพื่อให้สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน
มัธยมสนใจการเรียนกฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้คณะฯ ได้จัดให้ทาความความสะอาดปรับปรุงห้องศาลจาลองให้
ใช้ได้อยู่เสมอเพื่อให้นิสิตในรายวิชาว่าความและศาลจาลองตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2555 ใฃ้งานได้
และสอดคล้องกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปรับปรุงปี 2560 ที่มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งหากอาจารย์ต้องการใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนแบบ Active Learning ก็สามารถเข้าไปใช้ได้โดยจอง
ผ่านระบบในเว็บไซต์คณะฯ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 มีรายวิชาคลินิกกฎหมายเพื่อส่งเสริมทักษะทางปัญญาโดยให้นิสิต
ฝึกปฏิบัติในการให้ความรู้และคาปรึกษาแก่บุคคลทั่วไป ในเบื้องต้นคณะฯจึงจัดให้มีห้องคลินิกให้คาปรึกษา
ทางกฎหมายที่เป็นห้องส่วนตัวเหมาะสมกับ การให้คาปรึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา
2560 คณะฯ เริ่ ม ประชาสั ม พั น ธ์ ค ลิ นิ ก ให้ ค าปรึ ก ษาทางกฎหมายทั้ ง หน่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และบุคคลทั่วไปรู้จักคลินิกฯ และเข้ามาขอคาแนะนา คาปรึกษา
ด้านกฎหมายจนเป็นที่ยอมรับ สร้างความเชื่อมั่น นอกจากนั้นคณะฯยังได้จัดโครงการครูนักกฎหมายสู่ชุมชน
ครั้งที่ 2 เพื่อให้นิสิตที่สนใจโครงการดังกล่าวได้ฝึกอบรมการให้ความรู้ด้านกฎหมายโดยคณาจารย์ที่ผ่านการ
อบรมมาแล้วออกไปให้ความรู้แก่โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยา เรือนจา สถานพินิจ ทั้ งนี้โดยใช้คลินิกให้
คาปรึกษาทางกฎหมายและศาลจาลองเป็นห้องปฏิบัติการ
ในปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปี 2560 มีรายวิชาคลินิกกฎหมายต่าง ๆ
คณะฯ มีแผนในการจัดทาห้องคลินิกกฎหมายจึงขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสรรห้องเพิ่ม และทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรห้องอาคารเรียนรวม (หลังเก่า) ชั้น 1 จานวน 1 ห้องซึ่งในขณะนี้คณะฯได้ดาเนินการขอ
ความอนุเคราะห์กองแผนเขียนแบบ และดาเนินการปรับปรุงห้องดังกล่าวเพื่อให้แล้วเสร็จใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาคลินิกกฎหมายต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2/2563 รวมถึงใช้ห้องดังกล่าวเพื่อให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่
ประชาชนทั่วไปด้วย
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
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ผลการดาเนินงาน AUN 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเพียงพอ และทันสมัยสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย
ในด้านสิ่งอานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ จัดให้คณาจารย์มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ประจาโต๊ะที่สามารถเชื่อมต่อไวไฟเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ทาสื่อการสอนต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ ระบบ I class room ส าหรั บ อาจารย์ที่ล าศึกษาต่อคณะฯ มีแผนรองรับการกลั บมารายงานตัว ของ
อาจารย์ แ ละได้ อ ขออนุ เ คราะห์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ จั ด สรรคอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งใหม่ พ ร้ อ มจั ด เตรี ย ม
คอมพิวเตอร์และการติดตั้งพร้ อมใช้งานเพื่อให้ อาจารย์สามารถเริ่มปฎิบัติงานได้ทันที นอกจากนั้นคณะฯ
จัดเตรียมปริ้นเตอร์ขนาดใหญ่ไว้ให้ทุกห้องพักอาจารย์ และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสั่งซื้อพ้อยเตอร์เพื่อให้อาจารย์เบิกไปใช้ในการเรียนการสอนส่งเสริมให้อาจารย์
ใกล้ชิดนิสิตไม่ต้องนั่งกดเปลี่ยนสื่อการสอนที่โต๊ะหน้าห้องอีกต่อไป
ในส่วนของการบารุงรักษาคณะฯ จัดให้มีเจ้าหน้าด้านปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่จบการศึกษาตรงสาย
งาน และหากมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ไม่สามารถแก้ไขได้คณะฯสามารถติดต่อประสาน
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้
ในส่วนของบุคลากรสายบริการคณะฯจัดให้มีคอมพิวเตอร์ เครื่องแสกน และปริ้นเตอร์ทุกโต๊ะเพื่อ
สนับสนุนการทางานให้สะดวกรวดเร็ว นอกจากบริการบุคลากรแล้วยังจัดให้มีคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิตใน
ห้องสมุด ห้องประชุมย่อยในห้องสมุด ห้องศาลจาลอง ห้องสโมสรนิสิต ห้องประชุม ห้องคลินิกอีกด้วย
ในช่วงปีการศึกษา 2562 มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมีช่วงเวลาในการ
Work Form Home เพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะฯจึงมี
นโยบายให้บุคลากรยืมคอมพิวเตอร์เครื่องบริจาคเพื่อกลับไปทางานที่บ้านโดยมีขั้นตอนรายละเอียด และ
ตัวอย่างบันทึกข้อความให้บุคลากรทราบ และยังจัดสรรงบประมาณซื้อกล้องเว็บแคมให้สาหรับคณาจารย์เพื่อ
ใช้การเรียนการสอนออนไลน์ และบุคลากรสายบริการสาหรับการประชุมออนไลน์อีกด้วย
คณะฯ จึงมีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทัน สมัย ทันต่อเหตุการ์เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
ผลการดาเนินงาน AUN 9.5 มีการระบุและใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และ
สามารถเข้าถึงได้สาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านการจัดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยนั้น ในส่วนของสิ่งแวดล้อมคณะฯได้
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในคณะฯให้มีบรรยากาศถึงความภาคภูมิใจในคณะฯทั้งในส่วนของอาจารย์
บัณฑิตนิสิต รวมถึงเข้าร่วมโครงการการเข้าประเมิณ Green office และเริ่มดาเนินโดยจัดทาโครงการและ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การประเมินเพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมิน เช่น ส่งเสริมให้การจัดการประชุม
โดยใช้การดาว์นโหลดเอกสารแนบผ่านแอปพิเคชั่นโดยไม่ใช้กระดาษ รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟ ประหยัดน้า
เป็นต้น ด้านการรักษาความสะอาดตามที่มหาวิทยาลั ยได้จั ดให้มีแม่บ้านประจาตึก ทางคณะฯ ได้สื่อสาร
แม่ บ้ า นในเรื่ อ งการท าความสะอาดอย่ า งสม่ าเสมอและจั ด หาอุ ป กรณ์ ช่ ว ยท าความสะอาดเพิ่ ม เติ ม เช่น
เครื่องดูดฝุ่นมาใช้ทาความสะอาดในห้องที่มีพรม จัดซื้อที่ดักแมลงสาบและหนู และในช่วงสถานการณ์การแพร่
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ระบาดของเชื้อโควิด 2019 คณะฯได้จั ดสรรงบประมาณซื้อแอลกอฮอล์ น้ายาฆ่าเชื้อโรค ถุงมือ รวมถึงทา
โครงการ Big cleaning Day อีกด้วย ในส่วนมาตรการด้านสุขภาพ คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจ
สุ ข ภาพประจ าปี กั บ โครงการของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประจ าทุ ก ปี มี ก ารท าประกั น กลุ่ ม ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และการออกนอกพื้นที่จของโครงการต่าง ๆ คณะฯมีนโยบายให้บุคลากรและนิสิตทาประกัน
อุบัติเหตุทุกครั้ง รวมถึงมีการจัดเตรียมกระเป๋าเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีเครื่องมือวัดไข้ไว้ในห้อง
เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังส่งบุคลากรสายบริการของคณะฯไปอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอีกด้วย ส่ วนด้าน
ความปลอดภัยนั้นนอกจากระบบ รปภ. ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้แต่ละตึกแล้วคณะฯยังจัดให้มีกล้องวงจรปิด
ติดในจุดที่สาคัญรอบคณะฯอีกด้วย
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
Sub Criterion 10
1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff,
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional
organisations.
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์
เก่า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ
2. The curriculum design and development process is established and it is
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its
efficiency and effectiveness.
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษานาผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected
learning outcomes.
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ
ว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. Research output is used to enhance teaching and learning.
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
5. Quality of support services and facilities ( at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subject to evaluation and enhancement.
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)
6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement.
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนาเข้า และผลการป้อนกลับ
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ
ผลการดาเนินงาน
AUN 10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and
development [1]
จากข้อมูลที่จาเป็นและสาคัญจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น ได้รับการสะท้อนกลับมาโดยนาข้อมูลดังกล่ าว
น าไปสู่ การออกแบบและพั ฒ นาปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรหลั กสู ตรนิติ ศ าสตรบัณ ฑิ ต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
เกี่ยวกับจานวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรที่ได้ลดน้อยลงจากเดิม 142 หน่วยกิต เปลี่ยนเป็น 138 หน่วยกิต
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จานวนรายวิชาน้อยลง โดยเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะนิสิตในเกือบทุกรายวิชารวมถึงการปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยมีหน่วยกิตจากเดิม 3(3-0-6), 2(2-0-4)เปลี่ยนเป็น 3(2-2-5), 2(13-4), 2(0-6-3) ,6(0-18-9) การปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเข้ากับบริบท การปรับเปลี่ยน
รายวิชาเอกบังคับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายบริหารงานภาครัฐ รายวิชา คลิ นิ ก ฝึ ก งานวิ ช าชี พ
นั กกฎหมาย หรื อ การศึกษากฎหมายเชิงคลิ นิก หรือ คลิ นิกกฎหมายทั่ว ไป หรือ คลิ นิกสอนเผยแพร่
กฎหมายในชุมชน หรือ คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคมหรือ คลินิกทักษะทางกฎหมาย
เฉพาะด้าน รวมทัง้ ได้เพิ่มกลุ่มวิชาเอกเลือกจากเดิม 5 กลุ่มสาขาวิชา เป็น 6 กลุ่มสาขาวิชา เช่น กลุ่มสาขาวิชา
กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเพิ่มทางเลือกการเรียนรู้ให้แก่นิสิตในความสนใจที่
หลากหลายตามที่ตนถนัดและเข้ากับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง ถือว่าคณะนิติศาสตร์ ได้
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่สาคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยนาข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้เสียมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
AUN 10.2 The curriculum design and development process is established and subjected
to evaluation and enhancement [2]
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนดในมาตรฐานการดาเนิ นงานหลักสู ตรของสถาบันและสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาโดยการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี รวมทั้งเนื้อหาของหลักสูตรได้ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการที่ถูกต้อง
ก่อให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรของสานักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ และเป็นไปตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในสังคม ตลอดจนการ
ปรับปรุงหลักสูตรได้รับข้อมูลจากการสะท้อนกลับของข้อมูลที่จาเป็นและสาคัญจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิด
ความมั่นใจต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิ ต ทั้งนี้หลักสูตรมีการพัฒนาขึ้นโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เช่น กรณีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ลาศึกษาต่อ
คณะนิติศาสตร์จึงมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ครบถ้วนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
หรือ ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ลาออก และคณะกรรมบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตบริหารจัดการ
หลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ตั วแทนคณาจารย์อยู่ในคณะกรรมการฯ
เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให้ดาเนินการไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คณะกรรมการประจาคณะนิติศาสตร์กากับ
ดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้ ห ลั กสู ตรมีก ารทบทวนและประเมินหลั กสู ตรเป็นระยะ เพื่อปรับปรุงประสิ ทธิภ าพและ
ประสิ ทธิผ ลให้ ดีขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ ครบตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ปัจจุบันในหลั กสู ตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะได้มีการปรับแผนการเรียนของหลักสูตรให้เหมาะสมกับประสบการณ์ของ
ผู้เรียนคือ ในรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย จากเดิมเรียนในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียน
ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น และยังเพิ่มทางเลือกให้นิสิตในการเรียนวิชาเอกบังคับในรายวิชาคลินิกฝึกงาน
วิชาชีพนักกฎหมายสามารถลงเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ของวิชาเอกเลือกในกลุ่มวิชากฎหมายเชิงคลินิกจานวน 3
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รายวิชา (การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก หรือ คลินิกกฎหมายทั่วไป หรือ คลินิกสอนเผยแพร่กฎหมายในชุมชน
หรือ คลินิกช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในสังคมหรือ คลินิกทักษะทางกฎหมายเฉพาะด้าน )
รวม 6 หน่วยกิตแทนก็ได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการฝึกทักษะประสบการณ์ทางวิชาชีพของผู้เรียนให้มีความ
หลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการทบทวนและพัฒนากระบวนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง1
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
AUN 10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment
ในการทบทวน ประเมิ น การเรี ย นการสอน การวั ด ประเมิ น ผลผู้ เ รี ยนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ค วาม
สอดคล้องกัน ซึ่งการเรียนในแต่ละวิชาผู้สอนได้แจ้งถึงรายละเอียดการเรียนการสอน เนื้อหาหัวข้อ วิธีการ
กิจกรรมที่ใช้ในการสอน และแจ้งการวัดประเมินผล ระบุสัปดาห์ที่วัดประเมินผล อาจมีหลากหลายรูปแบบ
แตกต่างออกไปในแต่ละรายวิชา เช่น การสอบเก็บคะแนน การสอบปลายภาค การสอบกลางภาค การให้
ทางานกลุ่ม การทางานเดี่ยว การถามและตอบในชั้นเรียน การลงพื้นที่ชุมชน การเล่นเกม การทาแบบฝึกหัด
การท ารายงานและน าเสนอ การแสดงบทบาทจ าลอง การค้ น คว้ า แล้ ว ใช้ เ ทคโนโลยี ม าปรั บใช้ รู ป แบบ
Infographicโดยมีรายละเอียดอยู่ใน มคอ. 3 โดยแจ้งให้นิสิตในวันแรกที่เปิดเรียนรายวิชาหรือดาวน์โหลดจาก
ระบบ www.reg.up.ac.th ซึ่งสัดส่วนคะแนนในรายวิชาแต่ละชั้นปีได้กาหนดให้แตกต่างกันไปและด้วยวิธีการ
วัดประเมินผลหลากหลายในส่วนการเก็บคะแนน เช่น ชั้นปีที่ 1 สัดส่วนเก็บคะแนน 30 คะแนน สอบปลาย
ภาค 70 คะแนน ชั้นปีที่ 2 สัดส่วนเก็บคะแนน 20 คะแนน สอบปลายภาค 80 คะแนน ชั้นปีที่ 3-4 สัดส่วน
เก็บคะแนน 20 คะแนน สอบปลายภาค 80 คะแนนหรือในบางรายวิชาสอบปลายภาค 100 คะแนน มีการ
กาหนดให้ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาในระบบ www.reg.up.ac.thเพื่อให้
คณาจารย์นาผลประเมินมาปรับปรุงแก้ไข และผู้สอนรายงานผลการสอนในรายวิชาตาม มคอ. 5 ต่อไป ซึ่ง
คณะนิติศาสตร์กาหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้สอนไว้ ในหมวด 1 การเรียนการสอน ในประกาศ เรื่องมาตรฐาน
การบริหารงานวิชาการ ระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในประเด็นการเรียนการสอน
และการวัดประเมินผลดังกล่าวคณะได้พิจารณาทบทวนกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างสม่าเสมอโดยได้มีการทบทวน
พูดคุยเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนและวัดประเมินผลที่ไม่เหมาะสม เช่น รูปแบบการเก็บคะแนน
ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มเรียน การสอบปลายภาค 100 คะแนนที่กระทบต่อผลการเรียนระดับขั้นตก (F) ของ
นิสิต ความเหมาะสมของข้อสอบที่ได้รับการกลั่ นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบก่อนนาไปใช้สอบ
ทุกภาคการศึกษา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ผ่านมาที่ทาให้นิสิตพ้นสภาพเป็นจานวนที่สูง โดย
ปั ญหาเหล่ านี้ คณาจารย์ ในคณะน ามาแลกเปลี่ ยนระหว่างกันในการประชุมสามัญประจาคณะนิติศาสตร์
คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ได้ ประชุมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการวัดประเมินผลในหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวังโดยกาหนดอัตราการวัดประเมินผลปรับเปลี่ยนเป็นทุกรายวิช าเก็บ
คะแนนไม่ต่ากว่า 30 คะแนนแต่ไม่เกิน 50 คะแนน ส่วนสอบปลายภาคไม่เกิน 70 คะแนนโดยจะเริ่มใช้เกณฑ์
การวัดผลในอัตราสัดส่วนที่ได้จากกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนของคณาจารย์นี้โดยนาไปใช้ในภาคการศึกษา
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ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560 ที่เน้นชั่วโมงการปฏิบัติมากขึ้น เช่น เกือบทุกวิชามีหน่วยกิต
3(2-2-5), 2(1-3-4), 2(0-6-3),
6(0-18-9) ดังนั้นจึงต้องปรับวิธีการสอน การวัดประเมินผลให้สอดคล้องด้วยเพื่อให้ครอบคลุมเกี่ยวกับทัศนคติ
ทักษะและความรู้ นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้มีกระบวนการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทุกปีซึ่งคณะได้มี
โครงการในแผนปฏิบัติการคือโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและ
การวัดผลของคณาจารย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้พูดคุย ทบทวนกระบวนการเรียนการสอนการวัดประเมิ นผล
ระหว่างคณาจารย์ในคณะและเชิญวิทยากรเพื่อทาความเข้าใจและปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตรวมทั้งเป็นการให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) และ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน จากผลการประชุมและดาเนินโครงการดังกล่าวคณาจารย์ได้เข้าการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการการสอน ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์จานวนหนึ่งได้นาไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในรายวิชาของตน
ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการเน้นการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ในคณะมากขึ้น
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
AUN 10.4 Research output is used to enhance teaching and learning
คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ได้มีการทาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่หลากหลายและผลงานเหล่านี้ได้
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ คณาจารย์ เ จ้ า ของผลงานที่ ส ามารถน าไปใช้ ข อต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ โดยพบว่าคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมารวมมีทั้งหมดจานวน 14 คนและอยู่ในระหว่างการรอผลอีกหลายคน ซึ่งเป็นผลมา
จากการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาอื่น เช่น ตารา หนังสือ บทความวิชาการ เป็นต้น และสามารถนาเอา
งานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนิสิตให้ดีขึ้น ปัญหาการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ของนิสิตส่วนหนึ่งที่มีผลการเรียนต่าจานวนมากส่งผลให้เกิดการพ้นสภาพก่อนเวลาอันควร ทั้ง
ปัญหาการเขียนตอบข้อสอบของนิสิตชั้นปีที่ 1 ผู้สอนได้นางานวิจัยเรื่อง “แนวทางการเรียนกฎหมายให้ประสบ
ความสาเร็จของนักศึกษากฎหมายต้นแบบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” และงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนา
ทักษะการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายของนิสิต ชั้นปีที่ 1 กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา”และ
โครงการวิจัยปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายอาญาภาคความผิด คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (อยู่ในระหว่างการทาวิจัย) โดยผู้สอนนาเอาผลที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าวของ
ตนเองข้างต้นในประเด็นด้านความรู้ , การทบทวนตัวบทกฎหมาย, การฝึกเขียนตอบข้อสอบ, การทบทวนข้อสอบ
เดิมผ่านมา, ทักษะการใช้ชีวิต มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาของนิสิตชั้น
ปีที่ 1 รายวิชากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป, รายวิชากฎหมายนิติกรรมและสัญญา, ชั้นปีที่ 2 รายวิชากฎหมายละเมิด
จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ , รายวิชากฎหมายลักษณะหนี้ ชั้นปีที่ 4 กฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมถึง
นามาใช้ในโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข ” นอกจากผู้สอนในรายวิช า
กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ ยังมีการให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการวิจั ย และผู้สอนได้นา
งานวิจัยเรื่อง “ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายแพ่ง หลักทั่วไปของนิสิตปีที่ 1” มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการเรียน
การสอนวิ ช ากฎหมายแพ่ ง หลั ก ทั่ ว ไปของนิ สิ ต ปี ที่ 1 เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเนื้ อ หาวิ ช าที่ ง่ า ยขึ้ น และยั ง เพิ่ ม
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ประสิทธิภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้วย ซึ่งตัวอย่างการนาเอางานวิจัยเหล่านี้มาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ส่งผลให้การเรีย นรู้ของนิสิ ตและการเขียนตอบข้อสอบของนิสิ ตในรายวิช าดีขึ้น และ
สามารถพัฒนาตนเองต่อไปได้ต่อไปในอนาคต
และนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของคณาจารย์ชื่อโครงการ ทั กษะในการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะใน
ด้านการจัดการการเรียนรู้ของผู้สอนในรายวิชา กฎหมายปกครอง (Administrative Law) รหัสวิชา100217 (อยู่
ในระหว่างการทาวิจัย) จุดประสงค์ของงานวิจัยเพื่อที่มีการพัฒนาการจัดการเรียนของอาจารย์ให้มีความทันสมัย
กระตุ้นการตื่นตัวต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน และก่อให้เกิดการเรียนรู้ผู้เรียน ตลอดจนเป็นการดาเนินการที่
สอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายตามเกณฑ์ที่กาหนดมาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาและตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นผลการเรียนรู้คาดหวัง (Expect
Learning Outcome) หรือ ELO ที่พัฒนาขึ้นจากความจาเป็นของกลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียของหลักสูตรเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้เข้ากับการเรียนรู้ของนิสิตในปัจจุบันที่เน้นการฝึกปฎิบัติในหลักสูตร และการเรียนรู้ด้วยตนเองให้
มากขึ้น นอกเหนือจากวิธีการเรียนการสอนที่ใช้การบรรยายแบบเดิม ๆ
ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 3
AUN 10.5 Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and
student services) is subjected to evaluation and enhancement
ในส่ ว นการพัฒ นาคุ ณภาพของการให้ บริการและสิ่ งอานวยความสะดวกแก่นิสิ ตมีการนาผลจากการ
ประเมินของผู้เรียนที่ได้ประเมินในระบบ reg.up.ac.th ซึ่งปรากฏในส่วนที่ 2 หัวข้อการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนหรือได้รับแจ้งจากผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณ ภาพให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ ทั้งนี้ทรัพยากรในการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกโดยทั่วไปใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ให้คาปรึกษานิสิต เป็นต้น นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์มีห้องสมุดกฎหมาย
สาหรับการศึกษาค้นคว้าของนิสิตบางส่วน มีหนังสือให้บริการยืมได้ มีโต๊ะเก้าอี้ที่รองรับการมาใช้บริการทั้งแบบนั่ง
เป็นกลุ่ม หรือส่วนตัว คอมพิวเตอร์ให้บริการ มีพื้นที่ที่กว้างขวาง รวมทั้งมีห้องติวทบทวนหนังสือ มีห้องฟังบรรยาย
เนติบัณฑิตยสภาสาหรับผู้ที่สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ให้บริการในช่วงเวลา 17.00-20.00 น.ของวันปกติ และวันเสาร์อาทิตย์ ห้องศูนย์ช่วยเหลือและพัฒนาทักษะทาง
กฎหมาย สิ่งเหล่านี้เป็น
สิ่งให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญสาหรับการผู้เรียน ผู้สอนที่
ต้องพัฒนาประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในคณะยังขาดห้องให้คาปรึกษานิสิตของคณะซึ่งควรเพิ่มเติมส่วน
นี้ในอนาคตต่อไป
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
AUN 10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected
คณะนิติศาสตร์ได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยมีคณะกรรมการพั ฒนาหลักสูตรได้รวบรวมข้อมูล
สะท้อนกลับจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งจากบุคลากรสนับสนุน อาจารย์ผู้สอน นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
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ผู้บริหาร ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิขององค์กรวิชาชีพกฎหมายที่ได้สะท้อนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลั กสูตร
รวมทั้งการบริหารดาเนินการหลั กสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยการสารวจความต้องการ เช่น การ
สารวจศิษย์เก่าในงานรับปริญญา การสารวจผู้ใช้บัณฑิตที่นิสิตไปฝึกงาน การสอบถามผู้สอน นิสิต เมื่อได้ข้อมูล
สะท้อนกลับทาให้หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้ปรับลดจานวนวิชา ปรับลด
จานวนหน่วยกิต รวมของหลักสูตรลดลงจากเดิม 142 หน่วยกิต ลดเหลือ 138 หน่วยกิต เน้นชั่วโมงให้มีทักษะ
การฝึกปฏิบัติเกือบทุกรายวิชามากขึ้นซึ่งต่างจากเดิมที่เน้นชั่วโมงการบรรยายเป็นดังปรากฏจากหน่วยกิตใน
รายวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่ปรับเป็น 3(2-2-5), 2(1-3-4), 2(0-6-3), 6(0-18-9)ปัจจุบันนี้ยังได้ดาเนินการให้มีการ
ทบทวนหลักสูตรโดยการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีที่ลาศึกษาต่อ ตลอดจนปรับแผนการเรียนใน
รายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน มีความทันสมัย
รวมทั้ ง ค านึ ง ถึ ง ความเชื่ อ โยงของรายวิ ช ากั บ ผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง จากเดิ ม เรี ย นให้ เ รี ย นในชั้ น ปี ที่ 1
เปลี่ยนเป็นให้เรียนในชั้นปีที่ 4 และกาหนดให้เลือกเรียนวิชาเอกบังคับในรายวิชาคลินิกกฎหมายต่าง ๆ จานวน
3 รายวิชารวม 6 หน่วยกิต หรือเรียนวิชาคลินิกฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมายก็ได้เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกสร้าง
ทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางกฎหมายให้หลากหลายมากขึ้นตามความสนใจอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพบรรลุผลตามผลเรียนรู้ที่คาดหวังและเกิดประโยชน์ต่อ
หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์
ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 3
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 10 – Checklist
10.1 Stakeholders’needs and feedback serve as input to
curriculum design and development (1)
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นปัจจัยนาเข้า
10.2 The curriculum design and development process is
established and subjected to evaluation and
enhancement (2)
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร
10.3 The teaching and learning processes and student
assessment are continuously reviewed and evaluated
to ensure their relevance and alignment (3)
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง

ระดับ
2561
3

2562
3

3

3

3

3
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AUN-QA Criterion 10 – Checklist
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
10.4 Research output is used to enhance teaching and
learning (4)
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
10.5 Quality of support services and facilities (at the
library,
laboratory, IT facility and student services) is
subjected
to evaluation and enhancement (5)
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are
systematic and subjected to evaluation and
enhancement (6)
มี ก ารประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพที่ ร วบรวมจากปั จ จั ย
นาเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion)
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ระดับ
2561

2562

3

3

3

3

3

3

3

3
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output)
Sub Criterion 11
1. The quality of the graduates ( such as pass rates, dropout rates, average time to
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs
of the stakeholders.
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานทา ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. Research activities carried out by students are established, monitored and
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders.
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established,
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the
programme and its graduates.
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน
ศิษย์เก่า นายจ้าง ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต
ผลการดาเนินงาน
AUN. 11 Output
11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and
benchmarked for improvement
มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราของผู้จบการศึกษา อัตราการ
ออกกลางคัน ผลคะแนนของนิสิตแต่ละชั้นปีในระดับคณะที่ทางคณะสามารถนามาใช้เพื่อวางนโยบายในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงการประเมินผลเพื่อให้เกิดประโยชน์และความเป็นธรรมสู งสุดแก่ผู้เรียน
และลดอัตราการออกกลางคัน นอกจากนี้ กิจกรรมในโครงการบ่มเพาะต้นกล้ากฎหมายเพื่อความเป็นเลิศ ยัง
เน้ น การสร้ างอัตลั กษณ์และความสั มพัน ธ์อันดีระหว่างผู้เรียน ซึ่ งส่ งผลทางจิตใจต่อผู้ เรียนในการปรับตัว
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานได้
ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่คณะผลักดันเป็นอย่างยิ่งเพื่อแก้ปัญหาการ Drop-out ได้แก่ การเปลี่ยน
รู ป แบบการเรี ยนการสอน การวัดผลประเมินผล ที่ทาให้ ผู้ เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่อย่าง
สม่าเสมอ การสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และรายวิชา ก็เป็นส่วนสาคัญที่
จะทาให้ผู้เรียนมีเป้าหมายในการเรียน และสามารถก้าวสู่ความสาเร็จเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาได้
อย่างน่าภาคภูมิใจ
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ตารางแสดงอัตราผู้จบการศึกษา และอัตราออกกลางคัน
ปีที่เข้า
ศึกษา

อัตรา
รับเข้า ปีที่ 1 ปีที่ 2
2555
487 119 120
2556
589 148 103
2557
534 170 126
2558
508 157
70
2559
505 116
66
2560
355
91
37
2561
381
26
44
2562
403
30
23
2563
427
32
N/A
จึงประเมินตัวเองในระดับ 3

อัตราออกกลางคัน
ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
39
10
8
60
7
5
25
7
4
22
1
1
14
2
N/A
10
N/A N/A
1
N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

ปีที่ 6
2
1
0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ปีที่ 7
1
1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

จบการศึกษา
จานวน ร้อยละ
191
98.38
265
14.45
204
69.39
246
90.48
213
51.42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked
for improvement
มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลการสาเร็จการศึกษาของผู้เรียนย้อนหลังไปถึงผู้เรียนที่ใช้รหัส
ประจาตัว 54XXXXXX และแสดงผลถึงนิสิตที่ใช้รหัสประจาตัว 57XXXXXX มีข้อมูลแสดงว่าผู้เรียนสาเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนน้อย คือ ราวร้อยละ 10-20 ของผู้เรียนในแต่
ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษาเกินระยะเวลา
จึงประเมินตัวเองในระดับ 3
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for
improvement
การรวบรวมภาวะการมีงานทานั้น ทางมหาวิทยาลัยได้สร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
บัณฑิตได้ใช้งานเพื่อตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างการรับปริญญา ซึ่งข้อมูลภาวะการมีงานทานี้
ทางคณะสามารถนามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิตได้
จึงประเมินตัวเองในระดับ 3
11.4 The types and quantity of research activities by students are established,
monitored and benchmarked for improvement
ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ดาเนินการจัดทาโดยรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ซึ่ง
กาหนดให้นิสิตทุกคนจะต้องเรียนและผ่านการประเมินในรายวิชานี้ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้กาหนดให้ผู้เรียนจะต้อง
ทางานวิจัยและนาเสนอผลงานวิจัยต่อกรรมการประเมินผลงานวิจัยนิสิตในช่วงท้ายของภาคเรียน อาจารย์
ผู้สอนได้ติดตามการดาเนินงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานวิจัยที่เชียวชาญในเรื่องที่ผู้เรียนค้นคว้าวิจัย
ซึ่งคณะได้สนับสนุนงบประมาณโครงการในแผนปฎิบัติการให้รายวิชาได้สร้างเวทีนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
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คณะ และมีการส่งงานวิจัยเข้าประกวดในเวทีพะเยาวิจัย อย่างไรก็ดีผลงานวิจัยนิสิตยังไม่เป็นที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะในระดับประเทศ
จึงประเมินตัวเองในระดับ 3
11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitors and
benchmark for improvement
ระบบการรับข้อมูลป้อนกลับที่ทางมหาวิทยาลัยดาเนินการรวบรวมให้แก่คณะ ได้แก่ ข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้เรียน ข้อมูลป้อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิต แต่ข้อมูลป้อนกลับจาก
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนนั้น ยังไม่ได้มีการวางระบบในการรวบรวมและจัดเก็บอย่างเป็นรูปธรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่ขาดไปจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การประเมินผลวัดผล
และการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในอนาคต
จึงประเมินตัวเองในระดับ 3
ผลการประเมินตนเอง
AUN-QA Criterion 11 – Checklist
11.1 The pass rates and dropout rates are established,
monitored and benchmarked for improvement (1)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
11.2 The average time to graduate is established,
monitored and benchmarked for improvement (1)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
11.3 Employability of graduates is established, monitored
and benchmarked for improvement (1)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การ
ได้งานทา เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
11.4 The types and quantity of research activities by
students are established, monitored and
benchmarked for improvement (2)
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ

ระดับ
2561
3

2562
3

3

3

3

3

3

3
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ระดับ
2561
3

2562
3

3

3
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. และ AUN QA
ตัวบ่งชี้ (Indicators)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
1.1 การกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผล
การเรียนรู้ทั่วไป
1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)
2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย
2.2 รายละเอียดของรายวิชามีความครอบคลุมและทันสมัย
2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อกาหนด
รายวิชาได้
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content)
3.1 การออกแบบหลักสูตรคานึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงลาดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและ
ทันสมัย
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)
4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์
และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม
5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)
6.1 มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ
(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตรากาลัง การเลิกจ้าง
และการเกษียณอายุงาน) เพื่อเติมเต็มความจาเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ

ระดับ
เป็นไปตามเกณฑ์

3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
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ตัวบ่งชี้ (Indicators)
6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผูส้ อน และกากับติดตามเพื่อ
พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
6.3 กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ
สาหรับตาแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ
6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและ
พัฒนาตามความต้องการนัน้
6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ
เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
6.7 มีการสร้าง กากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของ
กิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)
7.1 มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน
หรือความต้องการจาเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการ
จัดบริการแก่นิสิต) สาหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
7.2 กาหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก สาหรับตาแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า
ทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน
7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนัน้
7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)
8.1 มีการกาหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบนั
8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์
8.3 มีระบบกากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียน
ของผู้เรียนอย่างเพียงพอ
8.4 มีการให้คาปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของ
ผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพือ่ พัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ
8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure)
9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการ
สอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ)
9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัย
9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ (Indicators)
9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพืน้ ฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
อย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย
9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถ
เข้าถึงได้สาหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement)
10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยนาเข้า
10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพ
หลักสูตร
10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน
10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน)
10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยนาเข้า และผลการป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
AUN. 11 ผลผลิต (Output)
11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการ
ตกออก เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะเวลาในการศึกษา เพื่อ
การปรับปรุงคุณภาพ
11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานทา เพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ
11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัย
ของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล กากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
ระดับในภาพรวม
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รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา
สาหรับปีการศึกษา 2562
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จุดเด่น
1.มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ครอบคลุมทุกด้าน
2.กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละชั้นปี
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร
จุดเด่น
1.รายละเอียดของหลักสูตรมีความชัดเจนทันสมัย
2.หลักสูตรมีรายวิชาที่หลากหลายเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้
เสีย และมีชั่วโมงปฏิบัติเกือบทุกรายวิชา
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร
จุดเด่น
1.หลักสูตรและเนื้อหาในหลักสูตรมีความทันสมัย
และมีจานวนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรที่มีความหลากหลาย
กลุ่มวิชาตามความเชี่ยวชาญผู้สอนและตอบสนอง
ความสนใจที่หลากหลายของผู้เรียนในหลักสูตร
2.ลาดับรายวิชาในชั้นปีมีความเหมาะสม
3.เนื้อหารายวิชาสามารถต่อยอดได้ในการศึกษาที่สูงขึ้น
AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน
จุดเด่น
1.การเรียนการสอนใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning มาก
ขึ้นรวมทั้งมีจานวนชั่วโมงปฏิบัติในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อฝึกฝนทักษะที่สาคัญต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน
2.มีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
1.มีการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
2.มีสัดส่วนคะแนนในการประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน

จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.ทบทวนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
ชัดเจน
2.สร้างความเข้าใจผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในกลุ่มคณาจารย์ นิสิต และผู้มี
ส่วนได้เสียเพิ่มขึ้น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.เพิ่มการเข้าถึงและรับรู้ในรายละเอียด
ของหลักสูตรและรายวิชาในหลากหลาย
รูปแบบ
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.พัฒนาหลักสูตรโดยพิจารณาถึงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังเพิ่มขึ้น

จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.ควรเพิ่มการใช้รูปแบบการสอนให้มีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
2.ควรพัฒนาการเรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
คลินิกกฎหมายมากขึ้น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.ควรพัฒนารูปแบบการประเมินผลให้มี
มากขึ้นเพื่อสามารถวัดประเมินผลในด้าน
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติอย่างครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
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สาหรับปีการศึกษา 2562
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
จุดเด่น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.มีจานวนคณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรมีจานวนมากกว่า 40 คน 1.กระตุ้นให้คณาจารย์พัฒนาเกี่ยวกับการ
ซึ่งมากเพียงพอต่อการเรียนการสอนนิสิตในหลักสูตร
เรียนการสอนที่ทันสมัยและนาเทคโนโลยี
มาปรับใช้
2.คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาทางด้าน 2.กระตุ้นให้คณาจารย์มีการพัฒนาในการ
กฎหมายหลากหลายสาขาจากมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศ ทาวิจัยให้มากขึ้นและทั่วถึง
และต่างประเทศ
3.มีจานวนคณาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการจานวนมากถึง 14
คน คือ ระดับรองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์
12 คน
4.มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
10 คนซึ่งส่วนใหญ่ที่มีตาแหน่งทางวิชาการและมีผลงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกากับดูแลตลอดการการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
จุดเด่น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.มีประสบการณ์ในการทางานมานาน
1.พัฒนาระบบให้ทางานแทนกันได้ และ
เพิ่มการรับจานวนบุคลากรมากขึ้น
2.ส่งเสริมให้ไปอบรมการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการทางานที่เชื่อมโยงร่วมกันได้
3.อบรมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน
จุดเด่น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ 1.เพิ่มการติดตามปัญหาการเรียนของ
นิสิตอย่างสม่าเสมอ
นิสิตเป็นระยะ ๆ
2.มีโครงการสนับสนุนนิสิตไปแข่งขันศักยภาพทางวิชาการและ 2.กระตุ้นให้นิสิตมาเข้าร่วมโครงการอย่าง
ทักษะที่สาคัญอย่างต่อเนื่อง
ทั่วถึง
3.จัดสรรงบประมาณในโครงการให้
เพียงพอ
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ
จุดเด่น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.มีห้องศาลจาลอง และห้องประชุมสาหรับฝึกฝนทักษะทาง
1.เพิ่มห้องสโมสรนิสิตให้สาหรับทา
กฎหมาย
กิจกรรมต่าง ๆ
2.ห้องสมุดกฎหมายสาหรับการเรียนรู้ของนิสิต
2.เพิ่มห้องสาหรับให้คาปรึกษาแก่นิสิต
3.มีสวนหย่อมสาหรับนั่งเล่นพักผ่อน
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สาหรับปีการศึกษา 2562
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
จุดเด่น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.ร่วมกันทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการวัด
1.พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
การวัดประเมินผลเป็นระยะ ๆ
2.ทบทวนการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ทันสมัย
3.ติดตามและประเมินผลในด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ
AUN. 11 ผลผลิต
จุดเด่น
จุดที่สามารถพัฒนาได้
1.บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษามีความหลากหลายเนื่องจากมี
1.หามาตรการและกลไกในการลดการ
หลักสูตร 2 ปริญญา
ออกกลางคันและเพิ่มจานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาตามแผนการศึกษาให้มากขึ้น
2.ทบทวนการฝึกฝนทักษะที่จาเป็นให้
มากขึ้น
3.พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีขึ้น
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รายการหลักฐานอ้างอิง
1. ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
4. คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
5. เว็บคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา http://www.law.up.ac.th/
6. เพจคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา https://www.facebook.com/UP.Law.School/
7. โครงการในแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562
8. ตารางภาระงานสอนปีการศึกษา 2562.
9. ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
10. ตารางแสดงการไปพัฒนาตนเองในปีงบประมาณรายได้ปี 2563 ของคณะนิติศาสตร์
11. ประกาศคณะนิติศาสตร์เรื่องเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้ประจาปี 2563
12. ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง มาตรฐานการบริหารงานวิชาการ ระดับปริญญาตรีของคณะนิติศาสตร์
พ.ศ. 2562

