
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

(Self-Assessment Report, SAR) 

 

ปีการศึกษา 2560 

 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปกีารศึกษา 2560 

(สิงหาคม 2560-มถิุนายน 2561) 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ห น้ า  | 2 

 

สารบัญ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (สกอ.1.1)............................................................................3 

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA.............................................................11 

บทสรุปผูบ้ริหาร............................................................................................................................12 

การประเมนิตนเองตามเกณฑ ์AUN-QA…………………………………………………………………………………………….20 

AUN. 1 Expected Learning Outcomes........................................................................................21 

AUN. 2 Program Specification...................................................................................................26 

AUN. 3 Program Structure and Content....................................................................................29 

AUN. 4 Teaching and Learning Approach.................................................................................33 

AUN. 5 Student Assessment....................................................................................................36 

AUN. 6 Academic Staff Quality................................................................................................40 

AUN. 7 Support Staff Quality...................................................................................................48 

AUN. 8 Student Qualityand Support........................................................................................52 

AUN. 9 Facilities and Infrastructure..........................................................................................56 

AUN. 10 Quality Enhancement.................................................................................................60 

AUN. 11Output........................................................................................................................66 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ห น้ า  | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 1 

การก ากับมาตรฐาน (สกอ.1.1) 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ห น้ า  | 4 

 

องค์ประกอบที่ 1 

ตัวบ่งชี้ 1.1 

การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2548) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่

น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์

ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ

ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่

จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 5 คน ประกอบไปด้วย  

1. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 

2. ผศ.ดร.นภนันต ์ศุภศริิพงษ์ชัย 

3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

4. ดร.วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ  

5. ดร.ธิติ ไวกวี 

ทั้ ง นี้ อ าจารย์ ป ร ะจ าหลั กสู ต รอยู่ ค รบ

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรและมี

หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหาร

จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

รวมถึงมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการสอนใน

รายวิชาต่างๆด้วย 

✓  

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์

ผู้สอบวิทยานิพนธ์  หรืออาจารย์

ผูส้อน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ ง  5 คน อัน

ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์  

2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย  

3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร  

4. ดร.วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ  

5. ดร.ธิติ ไวกวี 

เป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 

หรืออาจารย์ผู้สอนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

✓  
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โดยผ่านการพิจารณาตามขั้ นตอนของ

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 

3.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ

หลักสูตร คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญา

เอกหรอืเทียบเท่า หรอืด ารงต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา

นั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจ านวน

อย่างนอ้ย 3 คน 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติ ดังนี้ 

1. ตอ้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 

2. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก หรือ

เ ที ย บ เ ท่ า  ห รื อ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ร อ ง

ศาสตราจารย์ขึน้ไป 

ประกอบไปด้วย  

1. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 

2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย 

3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

ซึ่งอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทั้ง 3 คนเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาเอกทุกคน 

ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 

✓  

4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน  

1.  ต้องเป็นอาจารย์ประจ า หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี

คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญญ า โ ท ห รื อ ด า ร ง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า ผศ.

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ  

2. มีประสบการณด์้านการสอน และ  

3. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนด

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนิติ

ศาสตรมหาบัณฑติ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ า 

หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต่ ากว่า ผศ.ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ  

2. อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ด้าน

การสอน และ 

3. อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในการ

ท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

✓  
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ทั้ งนี้อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด และผา่นการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้ เป็นผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษาตาม

หลักเกณฑ์และขั้นตอนของมหาวิทยาลัยซึ่ง

สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ. ทุกประการ 

โดยผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ปัจจุบันประกอบไปด้วยอาจารย์ผูส้อนจ านวน 

11 คน ซึ่งมีคุณวุฒิทั้งในระดับปริญญาเอก 

หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทและมีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์มีประสบการณ์ด้านการสอน 

และมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาทุกท่าน 

ประกอบด้วย 

1. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ 

2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย 

3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

4. ดร.วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ   

5. ดร.ธิติ ไวกวี 

6. ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล 

7. ผศ.อุเทน ธัชศฤงคารสกุล  

8. ผศ.ทัศนะ ศรปีัตตา 

9. ผศ.อุดม งามเมอืงสกุล 

10. ผศ.เกียรตศิักดิ์ ตันตจิรยิาพันธ์ 

11. ผศ.นรษิรา ประสิทธิปานวัง 

ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  

1. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

หลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรมหาบัณฑิต  คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนด

คุณสมบั ติ ข อ ง ขอ ง อ าจ า รย์ ที่ ป รึ ก ษ า

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ

ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ห ลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า สต ร

มหาบัณฑติ ดังนี้ 

✓  
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ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิ ชาที่

สัมพันธ์กัน และ  

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญา

เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

รองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  

2. ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

ซึ่งปัจจุบันมีคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณา

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้เป็นอาจารย์ซึ่งมี

คุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิ ตและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ดังนี้  

1. ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์  

2. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย  

3. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร  

4. ดร.วิมลเรขา ศริิชัยราวรรณ  

5. ดร.ธิติ ไวกวี 

ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 

6.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์รว่ม (ถ้ามี) 

1 .  เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า ห รื อ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชานั้ นหรือสาขาวิ ชาที่

สัมพันธ์กัน และ  

2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนด

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ร่วม ในหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ ดังนี้ 

1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารง

ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง

ศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และ  

2. ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

✓  

7.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ สอบ

วิทยานิพนธ์ 

1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มคีุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่ง

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ก าหนด

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ใน

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ ดังนี้ 

1. ต้องเป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

✓  
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ท า ง วิ ช า ก า ร ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ร อ ง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2.มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

เทียบเท่าหรอืด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 

2. ต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่

ส่วนหนึ่งของการศกึษาเพื่อรับปริญญา 

8.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะแผน ก 

เท่านั้น) ต้องเป็นรายงานสืบเนื่อง

ฉบับเต็มในการประชุมทางวิชาการ 

( proceedings) หรื อ ว า รส า รห รื อ

สิ่ งพิมพ์วิชาการซึ่ งอยู่ ในรูปแบบ

เอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มีการ

ก าหนดให้การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้ส า เร็จการศึกษา แผน ก. เป็นไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. 

ก าหนด อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีการก าหนด

เงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่องการ

ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 และ (แก้ไข) ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่นิสิต

ในระดับบัณฑติศกึษา 

นอกจากนี้ทางคณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มี

โครงการภายในคณะที่สนับสนุนการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศกึษาแก่นิสิต

แผน ก. และแผน ข. คือ  

1. โครงการประชุมวิชาการและน าเสนอ

ผล ง าน ขอ งนิ สิ ต หลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า สต ร

มหาบัณฑติ 

2. โครงการปรับพื้นฐานเตรียมพร้อมและ

แนะน าแก่นสิิตหลักสูตนิติศาสตรมหาบัณฑติ 

ผลส าเร็จของการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

ของนิสิตในระดับปริญญาโท แผน ก ใน

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑิตปัจจุบันมีนิสิต

ปริญญาโท แผน ก ที่ คาดว่ าจะส า เ ร็ จ

การศึกษาที่ได้เผยแพร่ผลงานจ านวน 2 คน 

คือ 

1.นางสาวนิภาภรณ ์ลาภเสถียร 

✓  
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ชื่อเรื่อง: สิทธิในการด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อม

เชงินเิวศที่ดี 

ลักษณะการเผยแพร่: รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยกฎหมาย 

นโยบาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งส านัก

วิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อ

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 

2.นายชนิพงศ ์มณีรัตน์ 

ชื่อเรื่อง: กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทาง

ธุรกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม: กรณีศกึษาเครื่องหมายการค้า 

ลักษณะการเผยแพร่:วารสารสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 

9.ภา ร ะ ง านอ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑติศกึษา  

วิทยานิพนธ์  อาจารย์  1 คน ต่อ 

นักศึกษา 5 คน  

การค้นคว้าอิสระ อาจารย์ 1 คน ต่อ 

นักศึกษา 15 คน หากเป็นที่ปรึกษา

ทั้ ง  2 ประ เภท ให้ เ ที ยบสั ดส่ วน

นักศึกษาที่ท าวิทยานิพนธ์  1 คน

เทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 

3 คน 

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ ก าหนดภาระ

งานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศกึษา ดังนี้ 

1. อาจารย์บัณฑิตศกึษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตปริญญา

โทได้ไม่เกิน 5 คน 

2. อาจารย์บัณฑิตศกึษา 1 คน ให้เป็นอาจารย์

ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิต

ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน 

3 .  ก า ร คิ ด สั ด ส่ ว น จ า น ว น นิ สิ ต ที่ ท า

วิทยานิพนธ์ 1 คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่

ค้นคว้าอิสระ 3 คน และให้นับรวมนิสิตที่ยัง

ไม่ส าเร็จการศกึษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

4. ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ต้องเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย

พะเยา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่า รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ

✓  
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ส า ข า วิ ช า ที่ สั ม พั น ธ์ กั น  แ ล ะ ต้ อ ง มี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

รายละเอียดภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 2 

10.อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ก า ร ค้ น ค ว้ า อิ ส ร ะ ใ น ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่ าง

ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีอย่างนอ้ย 1 

เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่

ประเมิน 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย

อย่างนอ้ย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยข้อมูลตั้งแต่

ปี  2556-2560 พบว่า  อาจารย์ที่ ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระทุกท่าน มี

ผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด

อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และมีผลงาน

ทางวิชาการอื่น เช่น บทความวิชาการและ

บทความวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์

ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 1 

✓  

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี 

(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/

ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ โ ด ย ส ภ า

มหาวิ ท ย าลั ย / สถ าบั น  เ พื่ อ ใ ห้

หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)  

หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม่ 

พ . ศ .2557 อยู่ ร ะหว่ า งก ารด า เ นิ น ก า ร

ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นการ

ด าเนินการตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด

ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และจะต้องปรับปรุงให้

แล้วเสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อให้หลักสูตรใช้

งานต่อไป 

✓  
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บทสรุปผู้บรหิาร 
รายงานฉบับนี้ท าขึ้นเพื่อให้ผู้ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตรวจประเมินหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักเกณฑ์ 

AUN-QA (ASEAN University Network-Quality Assurance) เนื้อหาของรายงานนี้ประกอบด้วยการรายงาน

ผลการด าเนนิงานของหลักสูตรตามเกณฑ ์AUN-QA “Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level 

Version 3.0” โดยเลือกเขียนเป็นภาษาไทย 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Laws Program) ชื่อปริญญา นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

(น.ม.) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นหลักสูตรปริญญาโท 2 ปี รับนิสิตแผน ก แบบ ก(2) และนิสิตแผน ข ทั้งนี้มี

จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 40(3) ได้เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนถึง

ปัจจุบันเป็นเวลา 5 ปี แล้ว หลักสูตรนี้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมถึง

ผู้สอนในหลักสูตร โดยการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF) ทั้งนี้มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้

เหมาะสมครบถ้วน ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ 

“การเรียนรู้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักนิ ติธรรม”โดยมี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อ 

  1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี  และทางปฏิบัติ 

รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

  2. เพื่อส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถน าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ 

  3.เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 

  4. เพื่อให้สามารถน าเอาหลักการที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้าน

กฎหมาย เชน่ ผูพ้ิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ นิตกิร นักวิชาการ ฯลฯ ให้ประสบความส าเร็จได้ 

  5. เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านกฎหมายได้

พัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 
  

ดังนั้นการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

สอดคล้องตอ่ปรัชญาของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จัดการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาตามแนวนโยบายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษากระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งใหห้ลักสูตรมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
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การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ซึ่งมหาบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะน าความรู้และน าหลักวิชามาใช้ให้

เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนรวมและประเทศชาติตอ่ไป 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 
1. ปรัชญา (Philosophy) 

 “ด ารงชีวติด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” หรอื “ปญฺญาชีวี เสฏฐชีว ีนาม”หรือ “A Life of Wisdom 

Is the Most Wondrous of All” 

2. ปณิธาน (Determination) 

 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 

3. วิสัยทัศน์ (Vision) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ(Comprehensive 

University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์

ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ให้น าไปสู่ การ

แขง่ขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก 

4. พันธกิจ (Mission) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งกระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนใน

เขตภาคเหนอืตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ น่าน ล าปางล าพูน เชยีงราย แมฮ่่องสอน และภูมิภาค

อื่นด้วย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของท้องถิ่น ภูมภิาคและประเทศ เพื่อให้

ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าทั้งกลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาทางด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพและกลุ่มสาขาทางดา้นสังคมศาสตร์ ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน ดังนี้ 

 4.1 ด้านการผลติบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรู้ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ มีทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก 

โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย 

การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่า จะต้องหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงต้อง

สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ

กลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทัน

การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ด้วย 

 4.2 ด้านการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งส่งเสริมการวจิัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบ

ซับซ้อนขึ้น เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ใช้ทุนปัญญามากกว่าทุน

แรงงาน หรือวัตถุดิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การฟื้นฟูและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงอุตสาหกรรม การวิจัยด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการด้าน
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สาธารณสุข ตลอดจนการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการ

แก้ปัญหาของชุมชน และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรยีนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชวีิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่ม

ขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุน้ส่วน หรอืการสร้างเครือขา่ยกับสถาบันที่มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยใหน้ าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

 4.3 ด้านการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึน้ เชน่ การบริการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองค์ความรู้จากชุมชนร่วมกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย การบริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข การให้บริการบางประเภท โดยใช้

ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใช้เพื่อท างานวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ชุมชน ตลอดจนการสร้างความ

ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการ

สร้างจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป 

 4.4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคมโลก

ทางด้านเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการ

พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาใหเ้ข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การสงวนและ

รักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมี

เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ใหเ้กิดขึน้กับบุคคลองค์กร และ

สังคม โดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 

 4.5 ดา้นการบริหาร 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับ

สากล โดยการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคม(Community Engagement University) และให้ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต

บัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเป้าหมายให้น าไปสู่ความ

มั่นคงและความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึด

หลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล เป็นส าคัญ 
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หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 
1. ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย   : หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  :  Master of Laws Program 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)  :     นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)  :     น.ม. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :     Master of Laws 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :     LL.M. 

3. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 40(3) หน่วยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

 4.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี 

 4.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 4.3 การรับเข้าศกึษา 

  รับนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ ที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้ 

 4.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

  ไม่ม ี   

 4.5การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา 

  ให้ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 5.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2557 

 5.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตร์ อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

  ครั้งที่ 1 วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554  

 5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

  ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554  

 5.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

     ครั้งที่ 72(6/2557) และครั้งที่ 73(7/2557) วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม 

ครั้งที ่4/2555 วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
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6. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

           6.1อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑก์ารสมัครของอาชีพนัน้ ๆ 

  6.1.1 ผูพ้ิพากษา 

  6.1.2 พนักงานอัยการ 

  6.1.3 ทนายความ 

  6.1.4 นิตกิร 

  6.1.5 นักวิชาการ 

  6.1.6 นักปกครอง 

  6.1.7 พนักงานสืบสวนสอบสวน 

  6.1.8 ธุรกิจส่วนตัว 

  6.1.9อาชีพอิสระ 

7. ปรัชญาของหลักสูตร  

 การเรียนรู้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม บนพืน้ฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักนิตธิรรม 

8. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  8.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี  และทาง

ปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

  8.2 เพื่อส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถน าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ 

  8.3 เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 

  8.4 เพื่อให้สามารถน าเอาหลักการที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ

ด้านกฎหมาย เชน่ ผูพ้ิพากษาพนักงานอัยการทนายความนติิกรนักวิชาการฯลฯ ให้ประสบความส าเร็จได้ 

  8.5 เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านกฎหมาย

ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ไปใช้ใน

การประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

    9.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจาสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการ

ท างานในรายวิชาต่างๆ 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าใน

การด า เนินกิ จกรรมเพื่ อฝึก ให้นิสิตมีความรับผิดชอบมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนมคีวามรูคู้่คุณธรรม 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า

เรียนอย่างสม่ าเสมอ การมสี่วนรว่มในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน

การแสดงความคิดเห็น 

3. ด้านภาวะผู้น า - ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ

ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคน

มีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้าง

ภาวะผู้น า และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

 

9.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตติามพันธกิจของ     

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในระดับหลักสูตร 

1. คุณธรรม จรยิธรรม (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ

ซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

(3) เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์ร และสังคม 

(4)เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณค่า และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

2. ความรู้ (1) มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี และทาง

ปฏิบัต ิ

(2)มีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการ

ทางด้านกฎหมาย รวมทั้งประยุกต์ความรู้  ทักษะ และการใช้

เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตติามพันธกิจของ     

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในระดับหลักสูตร 

(3) มีความรู้ที่สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านกฎหมายกับศาสตร์อื่น 

 ๆที่เกี่ยวข้อง 

3. ทักษะทางปัญญา (1) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และ

การใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ หาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา

ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผดิชอบ 

(1) การมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างเหมาะสมตามบทบาท หน้าที่และความรับผดิชอบ  

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้

เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

(4) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การ

แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น าหรือใน

บทบาทของผูร้่วมทีมงาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสาร

อย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรื

อน าสถิติมาประยุกต์ ใ ช้ ในการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวข้องอย่าง

สร้างสรรค ์

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า และการ

เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม 

(4)สามารถใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

6. สุนทรียศิลป์ (1) มีความซาบซึง้ในคุณค่าของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม  
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาตติามพันธกิจของ     

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังในระดับหลักสูตร 

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมนิตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 
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AUN. 1 Expected Learning Outcomes 

 

AUN 1 . 1  The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 

the vision and mission of the university 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปี

การศึกษา 2557 โดยสภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 20 

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (Expected Leaning Outcomes) ของหลักสูตรได้

ก าหนดขึ้นจากข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้เรียน ผู้สอน องค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต เป็น

ต้น รวมทั้งมีเป้าหมายและได้ด าเนินการอย่างสอดคล้องกับพันธกิจ (Mission)ของมหาวิทยาลัยไว้ 5 ด้าน 

ได้แก่ 1.ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านการวิจัย 3.ด้านการบริการวิชาการ 4.ด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม และ 5.ด้านการบริหาร โดยในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ไว้ 8 ประการ คือ 1. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 2. เป็นผู้มีความรู้ 3. เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา 

4. เป็นผู้มทีักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 5. เป็นผู้มทีักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. เป็นผู้มีสุนทรียศิลป์ 7. เป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 8. เป็นผู้มทีักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์(Vision)ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา“มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ

(Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิจด้านการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community) 

และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนใหเ้ข้มแข็งและสังคมเป็นสุข จะเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ 

ให้น าไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคมโลก”รวมทั้งเป็นไปตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า 

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment”มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต

และมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรและปรัชญาของหลักสูตร ที่ว่า “การเรียนรู้กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของการด ารงอยู่

ร่วมกันตามหลักนิตธิรรม1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ2 

1. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี  และทางปฏิบัติ 

รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

                                                 
1ดูรายละเอยีดใน มคอ.2 หน้า 6-7 
2ดูรายละเอยีดใน มคอ.2 หนา้ 6-7 
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2. เพื่อส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถน าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ 

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 

4. เพื่อให้สามารถน าเอาหลักการที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้าน

กฎหมาย เชน่ ผูพ้ิพากษาพนักงานอัยการทนายความนิตกิรนักวิชาการฯลฯ ให้ประสบความส าเร็จได้ เพื่อ

ขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านกฎหมายได้พัฒนาศักยภาพ

ทางด้านกฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 

5. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี  และทางปฏิบัติ 

รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

6. เพื่อส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และสามารถน าไปใช้เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจนสามารถน าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ 

7. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป 

8. เพื่อให้สามารถน าเอาหลักการที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้าน

กฎหมาย เชน่ ผูพ้ิพากษาพนักงานอัยการทนายความนติิกรนักวิชาการฯลฯ ให้ประสบความส าเร็จได้ 

9. เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านกฎหมายได้

พัฒนาศักยภาพทางด้านกฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน 

ทั้งนีด้้วยข้อจ ากัดของผูส้อนในคณะและอยู่ในระยะเริ่มต้นของการจัดท าหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

ท าให้ยังไม่สามารถจัดท าหลักสูตรโดยมุ่งเน้นความเช่ียวชาญแยกตามสาขาความเช่ียวชาญเฉพาะด้านได้

ครบถ้วนซึ่งคงอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้คณะได้พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านใน

แต่ละด้านให้ครบถ้วนเพื่อตอบสนองความสนใจของผู้เรียนที่มีความหลากหลายต่อไปอย่างไรก็ตามจาก

การด าเนินการท าการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา 

ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้มีสว่นได้เสีย เชน่ ศิษย์เก่า นิสติ ผูส้อน องค์กรวิชาชีพ ผูบ้ริหาร ผูร้ับผิดชอบ

หลักสูตร ได้มีข้อมูลในหลายประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มาตรฐานหลักสูตรที่

สอดคล้องกับองค์กรวิชาชีพ รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร จ านวนหนว่ยกิต แผนการเรียน ซึ่งคณะ
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ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรระหว่างท าการเรียนการสอนไป

บางส่วนแล้ว และจะน าข้อมูลส าคัญเหล่านี้ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ในการพิจารณาประกอบการ

จัดท าหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุงในอนาคตต่อไป  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเองระดับ 3 

 

AUN 1 . 2  The expected learning outcomescover both subjects specific and generic (i.e. 

transferable) learning outcomes 

เมื่อท าการวิเคราะห์คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา และอัตลักษณ์

ของบัณฑิตคณะนิติศาสตร์สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ออกเป็นผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน และผลการ

เรียนรู้ทั่วไป โดยบัณฑิตจะแสดงให้เห็นว่าบัณฑิตได้รับผลการเรียนรู้เฉพาะด้านก็ต่อเมื่อ บัณฑิตเป็นผู้มี

ความรู้ เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา และมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ ในขณะที่บัณฑิตจะแสดงให้เห็น

ว่าบัณฑิตได้รับผลการเรียนรู้ทั่วไปก็ต่อเมื่อ บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นผู้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้มีสุนทรียศิลป์ และเป็นผู้มีทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ทั่วไป และผลการเรียนรู้เฉพาะด้าน ได้ก าหนดในแผนที่กระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 3 ในรายวิชาหมวดวิชา

เฉพาะ 16 หน่วยกิตเป็นวิชาหลักที่นิสิตทุกคนต้องเรียน ส่วนหมวดวิชาเอกเลือกที่นิสิตเลือกเรียนได้ตาม

ความสนใจเฉพาะด้านซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชาโดยผลการเรียนรู้คาดหวังได้ครอบคลุมทุกรายวิชาซึ่ง

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎหมายทั้งในทางทฤษฎี  และทางปฏิบัติ 

รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมให้มหาบัณฑิตเป็นผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านกฎหมาย 

และสามารถน าไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างเหมาะสมตลอดจน

สามารถน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ สามารถสร้างองค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย

ส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหากฎหมายที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันเพื่อเป็นฐานในการพัฒนากฎหมายต่อไป ทั้งนี้มุ่งหวังให้มหาบัณฑิตสามารถน าเอาหลักการที่ได้

จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ตลอดจนเป็นหลักสูตรที่ขยายโอกาส

ทางด้านการศึกษา และเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรทางด้านกฎหมายได้พัฒนาศักยภาพทางด้าน

กฎหมายในเชิงลึก และสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อ

พัฒนาองค์กรทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไป เพื่อให้เป็นหลักประกันที่สะท้อนการด าเนินงานให้

                                                 
3ดูรายละเอยีดใน มคอ.2 หน้า 46-48 
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สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หรอื ELOs และผลลัพธ์ที่ผู้เรียนจะ

ได้รับในแต่ละรายวิชาครอบคลุมครบทุกข้อใน มคอ.2 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเองระดับ 3 

 

AUN 1.3The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

การจัดท าหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาได้ด าเนินการโดยผ่านการระดมความคิดเห็นและการได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อน ามา

วิเคราะห์ในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ คณาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งได้ด าเนินการให้สอดคล้องการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF)และเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 

ตลอดจนมาตรฐานในทางวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรมว่าด้วยการสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการใน

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพ.ศ. 25584 และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

สมัครหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 25585ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาของ

หลักสูตรจ านวน 1 คน ซึ่งในระหว่างท าการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ผ่านมาได้รับการสะท้อนกลับเมื่อ

ได้มีการประเมินข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียน ามาซึ่งการปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลให้ทันสมัยได้มีการเสนอปรับ

แผนการเรียนในช้ันปีที่ 1 ทั้งแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ในภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย 

เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรมีเหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร และเป็นประโยชน์กับการต่อยอดในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของผู้เรียน และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงคือเดิมเรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาค

                                                 
4รายวชิาท่ีใชใ้นการสอบต าแหนง่ผู้ช่วยผู้พพิากษาระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุตธิรรมว่าด้วยการสมัครการสอบ

คัดเลอืก และการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นขา้ราชการตุลาการในต าแหนง่ผู้ช่วยผู้พพิากษาพ.ศ. 2558 
5รายวชิาท่ีใชใ้นการสอบต าแหนง่อัยการผู้ชว่ย ระเบียบคณะกรรมการอัยการวา่ด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการสมัคร

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลอืกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นขา้ราชการอัยการและแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่อัยการ

ผู้ช่วย พ.ศ. 2558 
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การศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน, เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

ขั้นสูงในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมายในภาคการศกึษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศกึษาต้น แทน 

นอกจากนี้ยังได้เสนอขอปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูงและกฎหมายธุรกิจขั้นสูง 

ให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิดประโยชน์ต่อ

ผูเ้รียนอันสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Leaning Outcomes) ด้วย 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเองระดับ 3 

 

สรุปการประเมิน 

 AUN. 1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of the 

university [1,2] 

  ✓     

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. transferable)learning outcomes [3] 

  ✓     

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 

requirements of the stakeholders [4] 

  ✓     
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AUN. 2 Program Specification 

 

AUN 2.1 The information in the program specification is comprehensive and up-to-date 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ด าเนินการจัดท า มคอ.2 ตามที่ก าหนด

ในเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา6 โดยมีรายละเอียดที่ครอบคลุม 

ครบถ้วน และทันสมัย จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและก่อให้เกิดแรงจูงใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสียมาก

ขึ้น รวมถึงเนื้อหาของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักสูตรอันเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF)

ทั้งนี้มีการปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาให้เหมาะสมครบถ้วน ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์สังคมที่

เปลี่ยนแปลงและมีการเผยแพร่หลักสูตรในเว็บไซต์ของคณะ สื่อออนไลน์ เล่มคู่มือนิสิต  การปรับปรุง

เนื้อหาข้อมูลให้ทันสมัยได้มีการเสนอปรับแผนการเรียนในช้ันปีที่ 1 ทั้งแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข ใน

ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรมีเหมาะสมกับผู้เ รียนที่

จะต่อยอดในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระของผู้เรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันคือ 

เดิมเรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาคการศกึษาต้น เปลี่ยนเป็น เรยีนในภาคการศกึษาปลาย แทน, 

เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็ น เรียนในภาค

การศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมายในภาคการศึกษาปลาย 

เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้นแทน นอกจากนี้ยังได้เสนอขอปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ขั้นสูง ให้มคีวามครบถ้วน ครอบคลุมกับเนือ้หาการเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิด

ประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการ

ศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลากรใน

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและ

แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอัยการผูช่้วย พ.ศ. 2558 (กอ.) ด้วย 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดรายละเอียดของเนื้อหาของ

รายวิชาต่าง ๆ ใน มคอ. 2 ให้มีความชัดเจน ทันสมัย ครบถ้วน ใช้ได้จริงและมีสัดส่วนที่เหมาะสมอันจะ

เกิดผลดีต่อผู้เรียนหลักสูตรนี้ได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ7ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งหลักสูตรยังมีการก าหนดให้นิสิตที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

                                                 
6คู่มอืการด าเนินงานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554 ใน http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=3799 
7คู่มอืการด าเนินงานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554 ใน http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=3799 
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ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา 

พ.ศ. 2554 ต้องลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้นิสิต แผน ข 

ต้องผ่านการทวนสอบประมวลผลการเรียนรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย นอกจากนี้มีการ

ก าหนดให้นสิิต แผน ก(2), แผน ข เรียนไม่น้อยกว่า 40(3) หนว่ยกิตตลอดหลักสูต โดยเรียนวิชาหมวดวิชา

เฉพาะ หมวดวิชาเอกเลือก วิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระที่ก าหนดในแผนการศึกษาแต่ละประเภทที่

แตกต่างกันไป คือ แผน ก(2) เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนแผน ข เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 18 หน่วย

กิต การค้นคว้าอิสระ 6 หนว่ยกิต ทั้งนีใ้นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 มีความ

โดดเด่นโดยเน้นการฝึกปฏิบัติทุกรายวิชาเนื่องจากมีช่ัวโมงปฏิบัติคือ 3(3-2-5)เป็นส่วนใหญ่อันสอดคล้อง

กับการเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) และการด าเนินการหลักสูตรได้มี

การจัดท าหรือปรับปรุงมคอ. 38 ของรายวิชาต่าง ๆ ของผู้สอนเพื่อให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดของข้อมูล

เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการ กิจกรรม สื่อการสอน สัดส่วนของการวัดประเมินผล รวมถึงแจ้งผลการเรียนรู้กล

ยุทธ์การสอนที่เป็นมาตรฐานการเรียนรู้และแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)เพื่อให้เป็นหลักประกันที่สะท้อนการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) หรอื ELOs และผลลัพธ์ที่ผู้เรยีนจะได้รับ โดยแจง้

หรือให้นิสิตได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ในวันแรกของการเปิดเรียน นอกจากนี้ผู้สอนมีการรายงานผลการ

ด าเนนิงานตาม มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษาเพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป อย่างไรก็

ตาม จึงควรที่จะปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งด าเนินการให้ผู้สอนบางรายวิชาจัดท า มคอ. 5 ให้ครบถ้วนเพื่อ

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรยีนในหลักสูตร 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

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

the stakeholders 

ข้อมูล มคอ. 2 ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2557 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการสรุปไว้ให้สามารถเข้าใจและอ่านได้ง่ายโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

เป็นไฟล์ในเว็บไซต์ของคณะ เอกสารแนะน าหลักสูตร เล่มคู่มือนิสิต เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น อาจารย์  

นิสติ ผูใ้ช้บัณฑิต ศษิย์เก่า นักเรียน บุคคลทั่วไป ครูแนะแนว ผูป้กครอง ทีส่ามารถเข้าถึงและทราบเนื้อหา

สาระต่าง ๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับหลักสูตร เช่น ข้อมูลการอนุมัติหลักสูตร สถานที่ท าการสอน ชื่อหลักสูตร 

คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อส าเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร การรับเข้า โครงสร้างหลักสูตร ข้อก าหนดเกี่ยวกับรายวิชา ระดับการศึกษา คุณสมบัติอื่น ๆ 

ตลอดจนวันที่ปรับปรุงหลักสูตร เป็นต้น 

                                                 
8แบบ มคอ.3 มหาวทิยาลัยพะเยา http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=3801 
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ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

สรุปการประเมิน 

 AUN. 2 Program Specification 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 

  ✓     

2.2 The information in the course specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 

  ✓     

2.3 The programme and course specifications are 

communicated and made available to the stakeholders [1, 

2] 

  ✓     

 

 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ห น้ า  | 29 

 

AUN. 3 Program Structure and Content 

 

AUN 3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งมี มคอ. 2ได้ออกแบบก าหนดการ

เรียนรู้ที่คาดหวังในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรอย่างชัดเจน มี

การด าเนินการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน วิธีการสอน การวัดประเมินผลอันจะก่อให้เกิด

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (Thai Qualifications framework for Higher Education: TQF) และมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีการ

ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ดังตอ่ไปนี ้ 

กลยุทธ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้ก าหนดให้มีการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ัน

เรียนตรงเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม ฝึก

ให้รูจ้ักหน้าที่ของการท างานเป็นผู้น าและผู้ตาม มีความซื่อสัตย์ไม่กระท าการทุจริตในการสอบ โดยผู้สอน

ทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม

จรยิธรรมยกย่องนิสติที่ท าประโยชนแ์ก่ส่วนรวม เสียสละ 

 กลยุทธ์ด้านความรู้  การใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นหลักการทางทฤษฎีและ

การประยุกต์ในทางปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมจริงให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาและเนื้อหาสาระของ

วิชานั้น ๆ จัดให้มกีารเรียนรูจ้ากสถานการณ์จริงโดยการศกึษาดูงานหรอืเชิญผู้เช่ียวชาญผูม้ีประสบการณ์

ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 กลยุทธ์ด้านทักษะทางปัญญา เน้นให้นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ

แก้ไขปัญหา ไม่สอนในลักษณะท่องจ า มีการจัดกิจกรรมให้อภิปรายกลุ่มและให้นสิิตมโีอกาสปฏิบัติจริง 

 กลยุทธ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้การสอนที่มีการก าหนดให้

ท างานที่ต้องประสานกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดทักษะท างานกับผูอ้ื่นได้ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

 กลยุทธ์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี ได้ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลอง น าเสนอทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม รู้เทคนิคการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 กลยุทธ์ด้านสุนทรีย์ศิลป์ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ศิลปะ ดนตรี 

ปลูกฝังให้รู้คุณค่าร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟู ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีจิตใจดีงาม ควบคุมอารมณ์ได้ เรียนอย่างมี

ความสุขมีเหตุผลตอ่การแก้ไขปัญหา 

กลยุทธ์ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ ปลูกฝังให้นิสิตดูแลรักษาสุขภาพ 

พัฒนาบุคลิกภาพของตนให้มบีุคลิกภาพที่ดี เสริมความสงา่งาม 

ทั้งนี้ผู้สอนได้ให้นิสิตลงพื้นที่ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในอ าเภอจุน, อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อันเป็นการด าเนินกิจกรรมในรายวิชากฎหมาย

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ รายวิชาวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูงซึ่งต่อมานิสิตได้เกิด
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การเรียนรู้พัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องสิทธิในการด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศที่ดีของนางสาว

นิภาภรณ ์ลาภเสถียร, ศกึษารายวิชากฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญาขั้นสูง กฎหมายธุรกิจขัน้สูง ได้ตอ่ยอด

พัฒนาเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม: กรณีศึกษาเครื่องหมายการค้า ของนายชินพงศ์ มณีรัตน์ นอกจากนี้ผู้สอนในหลักสูตรยังได้มี

การฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบโดยให้นิสิตได้ไปมีส่วนร่วมใน

โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กฎหมายแก่ชุมชนตลอดจนการบริการวิชาการทาง

กฎหมายบูรณาการกับโครงการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย ซึ่งเป็นการ

ด าเนนิงานให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN 3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 

is clear 

 หลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 มีจ านวน 40(3) หน่วยกิต ประกอบด้วย 

กรณีแผน ก(2) เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 

หน่วยกิต ส่วนแผน ข เรียนหมวดวิชาเฉพาะ 16 หน่วยกิต หมวดวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต การค้นคว้า

อิสระ 6 หน่วยกิตซึ่งได้ก าหนดให้ผู้เรียนในหลักสูตรมีทักษะด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจนผ่านแผนที่แสดงการ

กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ทั้งความ

รับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง โดยที่รายวิชาต่าง  ๆ จะต้องด าเนินการสอนและวัดผล

ประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรโดยต้องถ่ายทอดความเข้าใจเรื่องดังกล่าวระหว่างผูส้อนกับ

ผู้เรียนเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงอันประกอบด้วยด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสุนทรียศิลป์ และ ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ อย่างไรก็ตาม บางรายวิชาของหลักสูตรมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่อาจไม่

สอดคล้องการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จึงควรพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้านอย่างครบถ้วน 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

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

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ .ศ .2557ได้พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของ

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ

วัฒนธรรมซึ่งถือว่าได้มีเนื้อหาของหลักสูตรที่มีความทันสมัยความสอดคล้องกับการด าเนินงานหลักสูตร

อันเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (Thai Qualifications framework for Higher 

Education: TQF)ประกอบกับด าเนินการอย่างสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 ตลอดจนมาตรฐานในทางวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบ

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัครการสอบคัดเลือก และการทดสอบความรู้ เพื่อ

บรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาพ.ศ. 2558 และระเบียบคณะกรรมการอัยการ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัครหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็น

ข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558ทั้งนี้หลักสูตรผ่านการระดมความ

คิดเห็นและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร คณาจารย์ในคณะ ผูบ้ริหาร ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

 ทั้งนี้ได้มีจัดเรียงรายวิชาอย่างเป็นระบบชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรายวิชาพื้นฐาน 

รายวิชาระดับกลาง และรายวิชาเฉพาะทางอันเชื่อมโยงกันเพื่อบรรลุผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร 

โดยเรียนวิชาพื้นฐานในช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น เช่น วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง กฎหมายระหว่าง

ประเทศขั้นสูง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง และภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย ส่วนรายวิชา

ระดับกลางเรียนในภาคการศึกษาปลาย เช่น นิติปรัชญาขั้นสูง กฎหมายอาญาขั้นสูง ส่วนในช้ันปีที่ 2 เป็น

รายวิชาเฉพาะทาง ซึ่งเป็นรายวิชาเอกเลือกโดยมีกลุ่มวิชาเอกเลือกจ านวน 4 กลุ่มเพื่อรองรับความสนใจ

รวมทั้งเพิ่มความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายของผูเ้รียน รวมทั้งการท าวทิยานิพนธ์หรอืการค้นคว้า

อิสระซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติในการค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยน

แผนการเรียนให้เหมาะสมให้มีความทันสมัย รวมทั้งค านึงถึงความเชื่อโยงของรายวิชากับ ELOs คือ เดิม

เรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน, 

เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาค

การศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมายในภาคการศึกษาปลาย 

เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน นอกจากนี้ยังได้เสนอขอปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์ขั้นสูง ให้มคีวามครบถ้วน ครอบคลุมกับเนือ้หาการเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิด

ประโยชนใ์นอนาคตตอ่ผูเ้รียน 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ห น้ า  | 32 

 

สรุปการประเมิน 

 AUN. 3 Program Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructivealignment 

with the expected learning outcomes [1] 

   ✓    

3.2 The contribution made by each course to achievethe 

expected learning outcomes is clear [2] 

  ✓     

3.3 The curriculum is logically structured, 

sequenced,integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  ✓     
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AUN. 4 Teaching and Learning Approach 

 

AUN 4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557 มีการก าหนดปรัชญาการศึกษาไว้อย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปรัชญาของหลักสูตรคือ “การเรียนรู้กฎหมายเพื่อพัฒนา

สังคมบนพื้นฐานของการด ารงอยู่ร่วมกันตามหลักนิติธรรม” ได้มีการเผยแพร่ปรัชญาดังกล่าวไปยังผู้มี

ส่วนได้เสียในหลักสูตรได้รับรู้ในหลายชอ่งทาง เชน่ มคอ. 2 คู่มอืนิสติ เอกสารเผยแพร่หลักสูตรในเวบ็ไซต์

ของคณะนิติศาสตร์เพื่อให้บุคคลทั่วไป ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ และเน้นย้ าในการ

การประชุมในวาระต่างๆ ให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตตระหนักถึงปรัชญาการศึกษากฎหมาย แต่

อย่างไรก็ตาม ในด้านการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจต่อเกี่ยวกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตรจ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่องและเพื่อสามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

ครอบคลุมได้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินการด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้เป็นไปในทิศทางของ

ปรัชญาการศึกษาอันจะช่วยใหบ้รรลุความคาดหวังที่วางไว้ได้ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of 

the expected learning outcomes 

กิจกรรมการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้ด าเนินการให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังเน้นการให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม (Active Leaning) เพื่อให้สอดคล้องกับการมีช่ัวโมงปฏิบัติใน

รายวิชาต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบ 3(2-2-5) เป็นการจัดสรรแบ่งสัดส่วนช่ัวโมงการฝกึปฏิบัติและการมี

ส่วนร่วมของผู้สอนกับนิสิตอันจะเกิดการตื่นตัวกระตือรอืร้นในการเรียนรู้ และมีการฝึกฝนทักษะที่จ าเป็น

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการ

เรียนรู้เป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “กฎหมายเพื่อพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของการด ารงอยู่ร่วมกัน

ตามหลักนิติธรรม” โดยผู้สอนมีส่วนส าคัญในการสร้างสภาวะแวดล้อมให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้

การเรียนรูแ้ละการสอนมีความสอดคล้องกัน ที่ผ่านมาผูส้อนในรายวิชาต่างๆ ได้ออกแบบวิธีการสอนที่ให้

เกิดการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยท ากิจกรรมหลากหลาย มีกิจกรรมการสอนที่เน้นการให้ผู้เรียน

เข้ามามีสว่นร่วมซึ่งระบบและกลไกเหล่านี้จะช่วยใหบ้รรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพเช่น 

ให้ค้นคว้างานที่มอบหมายแล้วมาวิเคราะห์และน าเสนอ ให้เขียนบทความวิชาการ การท ารายงาน ถาม

ตอบถกเถียงประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน การวิเคราะห์ค าพิพากษาคดี การให้นิสิต

ได้วิเคราะห์กฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศ การแสดงบทบาทสมมติ การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทราบ

ปัญหาสังคมแล้วน ามาต่อยอดท าวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ผ่านมามีผู้สอนในหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์จ านวน 3 ท่านได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมบุคลากรสาย

วิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย (ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
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, ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล, ผศ.ทัศนะ ศรปีัตตา) และยังมีผลจากการฝกึทักษะการน าเสนอปรากฎ

ว่านายชินพงศ์ มณีรัตน์ ได้ไปน าเสนอบทความวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทาง

ธุรกิจส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาเครื่องหมายการค้า ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ปัญจวีสวรรษธรรมศาสตร์ล าปาง น าทางประชา พัฒนาสูส่ากล เมื่อวันที่ 4 พฤศจกิายน 2560

บทความวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าวได้รับเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อีกด้วย ทั้งนี้พบว่าในภาคเรียนที่ 3/2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษา 1 คน, ในภาคเรียนที่ 2/2560 มีผู้ส าเร็จ

การศึกษา 1 คน และในภาคเรียนที่ 3/2560 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาแผน ก(2) จ านวน 2 คนและ

คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาแผน ข 12 คน  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 4.3 Teaching and learning activities enhance life-long leaning  

 ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ .ศ. 2557มีการเรียนการสอนซึ่งมี

กิจกรรมที่น ามาใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนิสิตในหลาย

รูปแบบซึ่งนิสิตเกิดความสนุกสนานกับการเรียนรู้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ตนได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่นด้านทักษะทางปัญญา ซึ่งมุ่งหวังให้นิสิตสามารถพัฒนาตนเอง และ

ประกอบอาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อส าเร็จการศึกษา ดังนั้น นิสิตจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทาง

ปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ทางด้านกฎหมายในขณะที่สอนนิสิต อาจารย์ต้องเน้นให้

นิสิตคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มา และสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิต

คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมสามารถสืบค้น รวมรวม วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา

เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม ซึ่งในด้านการวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบาย

แนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการ

เลิกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควรมีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ โดยมีกลยุทธ์

การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เช่น  การอภิปรายกลุ่ม  การให้นิสิตมีโอกาส

ปฏิบัติจริงและใช้ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต โดยประเมินจากการน าเสนอ

รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ

สัมมนาติดตามและน าเสนอผลการวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาโท เพื่อจ าลองสถานการณ์การสอบเค้า

โครงวิทยานิพนธ์และ/หรือรายวิชาการค้นคว้าอิสระ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมและฝึกทดสอบการ

น าเสนอผลการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นผู้ให้ความเห็นร่วมกับ

คณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษา 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 
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สรุปการประเมิน 

 AUN. 4Teaching and Learning Approach 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated 

andcommunicated to all stakeholders [1] 

  ✓     

4.2 Teaching and learning activities are constructivelyaligned 

to the achievement of the expectedlearning outcomes [2, 

3, 4, 5] 

  ✓     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-longlearning 

[6] 

  ✓     
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AUN. 5 Student Assessment 

 

AUN 5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes 

การประเมินผู้เรียนของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้มีกระบวนการรับเข้าและการประเมิน

ผู้เรียนเพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนดในมคอ.2 ของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย

พะเยาเป็นผู้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คณะนิติศาสตร์เป็นผู้มีส่วนในการประเมิน

การเข้าศึกษาต่อศึกษาต่อในหลักสูตรโดยกระบวนการสัมภาษณ์ผู้สมัครหลังจากผ่านการพิจารณาใน

คุณสมบัติทั่วไปมาจากมหาวิทยาลัยมาแล้ว ต่อมาเมื่อนิสิตได้รับเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรแล้ว คณะ

ได้จัดให้ระบบและกลไกในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนนิสิตโดยได้จัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นการ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑติมากขึ้น เพื่อการเตรียมตัวในการ

วางแผนการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของตนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร คือ โครงการปรับพืน้ฐานเตรยีมพร้อมและแนะน าแก่นสิิตหลักสูตนิติศาสตรมหาบัณฑติ9เมื่อเข้า

เรียนในแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชาใน

หลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และ มคอ.3 ในการประเมินนิสิตระหว่างเรียนผู้สอนจะท าการ

ประเมินผู้เรยีนปลายภาคโดยใช้ข้อสอบอัตนัย และระหว่างภาคเรียนโดยการประเมินด้วยวิธีอื่น ๆ ตามแต่

ละวิชาเพื่อสนองต่อการเรียนรู้ที่คาดหวัง เช่น การท างานกลุ่ม งานเดี่ยว การท ารายงาน การท า

แบบฝึกหัด การน าเสนอในช้ันเรียน การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การถามตอบ เป็นต้น เพื่อทวนสอบความรู้

ของนิสิตตลอดภาคเรียนนอกจากนั้นจะต้องปฏิบัติการข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส าเร็จ

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2548 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา 

พ.ศ. 2554 และคูม่อืสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554 เป็นต้น 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN5.2Thestudent assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

การวัดประเมินผลนิสิตได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดอย่างชัดเจนใน มคอ.3 ในแต่ละรายวิชาซึ่ง

ผูส้อนได้จัดท าขึน้และให้นสิิตในวันแรกของการเปิดภาคการศกึษาเพื่อให้นสิิตได้เตรียมความพร้อมส าหรับ

                                                 
9โครงการในแผนปฏิบัติการคณะนติิศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท 
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การเรียนรู้และการวัดประเมินผลและได้ทราบถึงรายละเอียดส าคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้

ก าหนดวันเวลาส าหรับสอบกลางภาค ปลายภาค ท าให้ผู้เรียนได้ทราบล่วงหน้า เกี่ยวกับการสอน 

นอกจากนี้ผู้สอนยังได้แจ้งถึงรูปแบบการเก็บคะแนน วิธีการวัดประเมินผล ช่วงเวลา ลักษณะงานที่

มอบหมายใหน้ิสติได้ทราบ เชน่ งานกลุ่ม งานเดี่ยว การมสี่วนรว่มในชั้นเรียน เป็น เพื่อให้สอดคล้องกับผล

การเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละด้าน และท าความเข้าใจตกลงกันก่อน รวมทั้งได้แจ้งถึงเกณฑ์การตัดเกรดที่

เป็นแบบอิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดมีประกาศมาตรฐานการบริหารงาน

วิชาการเพื่อให้รายวิชาต่างๆ ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบได้อันเกิดประโยชน์ต่อนิสิตและ

หลักสูตร 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure 

validity, reliability and fairness of student assessment 

คณะนิติศาสตร์ได้ก าหนดให้ผู้สอนมีการส่งธงค าตอบให้แก่คณะเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ 

ถูกต้อง และเป็นธรรม ในการประเมินผลในธงค าตอบมีการระบุการใหค้ะแนนแต่ละประเมิน  วธิีการเขียน

ตอบข้อสอบที่จะได้คะแนนตามล าดับอย่างถูกต้อง เพื่อเปิดเผยให้นิสิตได้ทราบและตรวจสอบความ

ถูกต้องได้อีกทางหนึ่งรวมถึงการสอบถามจุดที่มีความสงสัยและผู้สอนใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อแนะน าแก่

นิสติเพื่อปรับปรุงดา้นการเรียนการสอนและหรอืการเขียนตอบข้อสอบให้แก่นสิิต 

นอกจากนีค้ณะนติิศาสตร์ได้มโีครงการในแผนปฏิบัติการปีการศกึษา 2561 คือโครงการ “สัมมนา

บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลของคณาจารย์ ” โดยจัดกรรม

จ านวน 2 ครั้ง รวมทั้งในรูปแบบกลุ่มย่อมอีก 2 ครั้ง ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเพื่อให้คณาจารย์ในคณะได้มา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่ได้ด าเนินการที่ผ่าน

มาเพื่อปรับเปลี่ยนใหเ้หมาะสมต่อไป และเชญิผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการการเรียนการสอน 

และการวัดประเมินผล และท าให้คณาจารย์ได้เข้าใจถึงรูปแบบการวัดประเมินผลที่หลากหลายที่น ามา

เลือกใช้ได้เพื่อสอดคล้องกับกิจกรรมที่ใช้ในการออกแบบการสอนและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และมี

ขั้นตอนด าเนินการให้เกิดความมั่นใจถึงวิธีการที่ใช้ในการวัดประเมินผลจะมีความเที่ยง เกิดความเป็น

ธรรมต่อนสิิต ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเข้าใจแก่คณาจารย์บางส่วนมากขึ้นและได้น าไปใช้ใน

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดประเมินผลในรายวิชาของตนให้เกิดความน่าเชื่อถือ เป็นธรรมและมีความ

ครอบคลุมเกิดประโยชน์ต่อนิสิตและคณะต้องส่งเสริมให้ทุกรายวิชาในหลักสูตรได้ปรับให้เหมาะสม

นอกจากนีน้ิสติ แผน ข ต้องผา่นการทวนสอบประมวลผลการเรยีนรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย 
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AUN5.4Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning  

ส าหรับข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับการวัดประเมินผลนิสิตนั้น เมื่อผู้เรียนได้ส่งงาน หรือสอบเก็บ

คะแนน หรือน าเสนองานที่มอบหมายแล้ว ผู้สอนบางรายวิชาสามารถประเมินผลผู้เรียนได้ภายในเวลาที่

เหมาะสม เชน่ การน าเสนองานผูส้อนกับผูเ้รียนสามารถแสดงข้อมูลสะท้อนกลับได้หลังจากน าเสนอเสร็จ

และทราบจุดเด่นจุดด้อยเพื่อน าไปปรับปรุงในอนาคต ส่วนการสอบเก็บคะแนน ใช้เวลา 1-3 สัปดาห์ใน

การตรวจสอบเพื่อผู้สอนได้มีเวลาตรวจสอบและผู้สอนแจ้งผลแก่นิสิตในเวลาต่อมา เพื่อให้นิสิตได้ทราบ

ถึงผลการวัดประเมินผลโดยมีรายละเอียดข้อความแก้ไขและนิสิตสามารถน าเอาข้อมูลเหล่านั้นในการ

เตรียมตัวปรับปรุงพัฒนาในการวัดประเมินผลในครั้งถัดไปได้ ส่วนการสอบปลายภาคนั้นเป็นช่วงที่ผู้สอน

ใช้เวลาในการตรวจสอบผลงานผู้เรียนซึ่งใช้เวลาเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และนิสิต

สามารถประเมินผลการเรียนการสอนของผู้สอนในระบบหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาเพื่อให้ผู้สอนน ามา

ปรับปรุงพัฒนาต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องควรท าความเข้าใจกับผู้สอนให้

มากขึ้นเกี่ยวกับข้อมูลสะท้อนกับเกี่ยวกับการวัดประเมินผลนิสิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุง

กระบวนการเรียนรูแ้ละการวัดประเมินผลของนสิิตในหลักสูตรให้ดีขึ้น 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเองระดับ 3 

 

AUN5.5 Students have ready access to appeal procedure  

นิสิตสามารถอุทธรณ์ตรวจสอบผลการวัดประเมินผลของคะแนนและกระดาษค าตอบ ธงค าตอบ 

ตลอดจนค าอธิบายจากผู้ตรวจข้อสอบในรายวิชา ๆของตนหากนิสิตประสงค์ตรวจสอบความถูกต้องของ

คะแนนที่ได้รับจากผลคะแนนที่ประกาศในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถกรอก

รายละเอียดในแบบค าร้องเสนอต่อคณะ ซึ่งวิธีการ/ขั้นตอนการอุทธรณ์ต้องแจ้งให้นิสิตได้ทราบเพื่อจะได้

ด าเนินการอย่างเหมาะสม และคณะมีก าหนดนัดวันเวลาให้ผู้สอนและนิสิตมาพบกันเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้อง หากพบข้อบกพร่องในการวัดประเมินผล ผู้สอนสามารถด าเนินการเสนอขอแก้ไขผลการเรียนต่อ

คณะได้เพื่อจะได้ส่งข้อมูลที่แก้ไขส่งให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบที่ก าหนดทั้งนี้ระบบช่องทางการอุทธรณ์

จะท าให้นิสิตได้รับทราบผลการเรียนที่ถูกต้องเป็นธรรมและเป็นช่องทางในการให้ข้อแนะน าเพื่อปรับปรุง

ด้านการเรียน การวัดประเมินผลเกี่ยวกับการเขียนตอบข้อสอบระหว่างนสิิตกับผูส้อนด้วย 
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สรุปการประเมิน 

 AUN. 5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively alignedto the 

achievement of the expected learningoutcomes [1, 2] 

  ✓     

5.2 The student assessments including timelines,methods, 

regulations, weight distribution, rubricsand grading are 

explicit and communicated tostudents [4, 5] 

  ✓     

5.3 Methods including assessment rubrics andmarking 

schemes are used to ensure validity,reliability and fairness 

of student assessment [6,7] 

  ✓     

5.4 Feedback of student assessment is timely andhelps to 

improve learning [3] 

  ✓     

5.5 Students have ready access to appeal procedure[8]    ✓    
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AUN. 6 Academic Staff Quality 

 

AUN 6.1Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, 

termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service 

คณะนิติศาสตร์มีการวิเคราะห์อัตราก าลังของคณาจารย์และบุคลากรและจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความส าคัญ

อย่างมากต่อการพัฒนาหลักสูตร10 ซึ่งคณะนิติศาสตร์มีการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง11หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด

อย่างครบถ้วน กรณีที่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อหรือไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ก็ด าเนินการจัดหาบุคลากรสายวิชาการคนอื่น ๆ ที่มคีุณสมบัติครบถ้วน

เกณฑ์ตามมาตรฐานให้ปฏิบัติงานต่อไป12นอกจากนั้นยังมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาบุคลากร

คณะนติิศาสตร์เป็นประจ าปี13เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร

ให้ทันสมัยและมามารถรองรับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

ในปีการศึกษา 2560 อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ มีมาตรฐานค่าเฉลี่ย FTES 

ของคณะประมาณ 27:1 ซึ่งต่ ากว่าค่ามาตรฐาน14จ านวนร้อยละ 10.19 คะแนนการประเมินเท่ากับ 1 

คะแนน15นอกจากนี้ในการวิเคราะห์อัตราเรื่องการสิน้สุดการจ้าง และการเกษียณนั้น จากการวิเคราะห์

อายุการเกษียนของอาจารย์ผู้สอนในรอบ 10 ปี (ปี 2557-2566) พบว่ามีบุคลากรสายวิชาการที่เกษียน

ตามเกณฑ์จ านวน 1 อัตรา ปัจจุบันคณะฯมีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 42 อัตรา ปฎิบัติงานจริง 36 

อัตรา ลาศึกษาต่อ 6 อัตรา 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ าเป็นต้องวางแผนทดแทนอัตราก าลังและสนับสนุนส่งเสริม

ด้านการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาและการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องเป็นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และข้อบังคับตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนั้นโดยผู้สอนระดับปริญญาโทรับผิดชอบสอนทั้งหมด 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มี

มาตรฐานค่าเฉลี่ย FTES คือ 0.8 คณะได้มีการส่งเสริมการศึกษาต่อและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

                                                 
10แผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์ 
11แบบรายงานการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรคณะนติศิาสตร์และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
12ตารางผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะนติศิาสตร์ปี 2557-2560  
13แบบรายงานผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร์และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะฯ 
14ค่ามาตรฐานของมหาวิทยาลัย25:1 
15 http://dev.citcoms.up.ac.th/ftes/Main/QA/QA_FTES_FACULTY.aspx 
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ของคณาจารย์โดยถือเป็นเป้าหมายหลักในการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งคณะได้ส่งเสริม

อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 คน และ

ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 6 คน นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2557-2560 มี

คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและเทียบต าแหน่งทางวิชาการรวม 9 คนและ

ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาอีกจ านวน 5 คน ซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมี

สัดส่วนที่สูงมากหากเทียบกับคณะนิตศิาสตร์ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในภูมภิาคภาคเหนือและภูมิภาค

ใกล้เคียงจากการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรคณะนิติศาสตรเ์ห็นว่ามีจ านวนบุคลากรสายวิชาการ

ที่มคีุณสมบัติเหมาะสมปริมาณเพียงพอแก่การพัฒนาหลักสูตรให้มคีวามก้าวหนา้ในอนาคตได้ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 5 

 

AUN 6.2Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service 

จากการวิเคราะหภ์าระงานสอนของอาจารย์มกีารกระจายภาระการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน

ประมาณ 8 -12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้สอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2557มีภาระงานสอนที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ทั้งนี้ คณะและมหาวิทยาลัยมิได้มุ่งเน้นเฉพาะภาระงานสอนเท่านั้น แต่คณะนิติศาสตร์ได้ส่งเสริมและ

กระตุน้ให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการทั้งวิจัย บทความวิชาการ หนังสือต ารา ตลอดจนการใหบ้ริการ

วิชาการวิชาการสู่สังคม โดยน าผลงานทางวิชาการเหล่านั้นมาใช้กับการบูรณาการการเรียนการสอน 

การวิจัยและการบริการวิชาการเข้าด้วยกันซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ16 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับ

การขอต าแหน่งทางวิชาการแก่คณาจารย์ในคณะ และได้เชิญบุคลากรในคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้ต าแหน่งทางวิชาการในคณะมาร่วมแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์บอกเทคนิควิธีที่เป็นประโยชน์ใน

รูปแบบพี่เลี้ยง พี่แนะน าน้อง เพื่อนแนะน าเพื่อน แก่คณาจารย์ที่ยังไม่ได้มตี าแหน่งทางวิชาการหรอืก าลัง

จะเตรียมพร้อมในการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และเกิดประโยชน์แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่

ก าลังพัฒนางาน R2R ของตนด้วย เป็นกิจกรรมการบอกเล่าแบ่งปันประสบการณ์ตรง แลกเปลี่ยน

ระหว่างกัน สร้างแรงบันดาลใจ การเตรียมตัว การท าวิจัย การท าหนังสือ ต ารา รวมถึงการแจ้งขั้นตอน

การยื่นและเตรียมเอกสารต่างๆ จากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ

ของคณาจารย์อย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งนี้มีผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มีจ านวนผลงานมากมาย17 ซึ่งถือว่ามี

ผลงานทางวิชาการที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับผลงานทางวิชาการของคณาจารย์หลักสูตรเดียวกันของ

                                                 
16โครงการในแผนปฏบัิตกิารคณะนติศิาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 
17เอกสารแนบแสดงผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผูส้อนหลักสูตรนติศิาสตร

มหาบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 
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สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในภูมิภาคภาคเหนือ ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการของคณาจารย์เป็นอย่างมาก โดยในปีการศึกษา 2557 - 2559 มีบุคลากรสายวิชาการ

ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและเทียบต าแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวม

จ านวนทั้งสิ้น 9คนและอยู่ระหว่างการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง

ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยอีกจ านวน  5 คน 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN 6.3Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

ในด้านการสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์นั้นได้ด าเนินการเป็นไปตาม

ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและขัน้ตอนที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดไว้ซึ่งคณะนิติศาสตร์

เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ ซึ่งได้แบ่งตามความเช่ียวชาญสาขาต่าง ๆ 

ครอบคลุมทุกสาขาซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีกระบวนการก าหนดอัตรา คุณสมบัติ การ

ประกาศรับสมัคร และการสัมภาษณ์โดยคณบดีจะมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเพื่อเป็นบุคลากรที่ส าคัญของคณะนิติศาสตร์18ในส่วนของการพิจารณาคณาจารย์ผู้ท า

หน้าที่สอนในรายวิชาต่างๆ ของแต่ละภาคการศึกษาทางคณะนิติศาสตร์จะจัดการประชุมอาจารย์เพื่อ

ร่วมกันพิจารณาผู้สอนรายวิชาที่สอน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์และ

ความเช่ียวชาญของสาขาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอนในแต่ละภาคการศกึษา 

ในด้านความก้าวหน้าและการเลื่อนต าแหนง่ของบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตร์เป็นไป

ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เดิมนั้นในคณะนิติศาสตร์ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ที่

ชัดเจน แต่ในปัจจุบันปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์

และวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ19โดยมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

หน้าที่และภาระงานของบุคลาการสายวิชาการในการใช้ประกออบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี

โดยพิจารณาทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อให้การเลื่อนต าแหน่งของ

บุคลากรมีหลักเกณฑท์ี่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และความเป็นธรรมมากขึ้น ทั้งนีอ้ยู่ระหว่างการประชุมของ

คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องและเมื่อแล้วเสร็จคณะนิติศาสตร์จะได้ประกาศหลักเกณฑ์ดั งกล่าวให้

บุคลากรในคณะได้ทราบในล าดับต่อไป  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

 

                                                 
18ระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง และบันทึกข้อความของคณะฯท่ีขออนุมัตจิ้างบุคลากรสายวชิาการ 
19ค าสั่งคณะนติศิาสตร์ ท่ี 65/2560 เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักเกณฑ์และวธีิพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดอืนของ

พนักงานสายวชิาการ 
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AUN 6.4Competences of academic staff are identified and evaluated 

ในด้านความสามารถสมรรถนะของคณาจารย์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 255720และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรสายวิชาการจะต้องปฏิบัติงาน

ตามมาตรฐานภาระงานที่มหาวิทยาลัยก าหนดซึ่งแยกเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ซึ่งมีการก าหนดมาตรฐานภาระงานสอน งานวิจัย บริการวิชาการ 

และท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมซึ่งเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน

บุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 

2559 โดยมีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ซึ่งคณาจารย์จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน

ทั้งในด้านการเรียนการสอน เช่น ข้อมูลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันและหลักสูตรการเรียนรู้และ

การวัดผลประเมินผลการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาผลงานวิชาการทั้งด้านการวิจัยและ/

หรอืบทความวชิาการ หนังสือ ต ารา การให้บริการวิชาการสู่สังคม เป็นต้น  

คณะนติิศาสตรใ์ห้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามความเช่ียวชาญแต่ละ

สาขาโดยก าหนดให้กลุ่มสาขาวิชานั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันมีการพูดคุยให้ค าปรึกษา

หารือระหว่างกัน เพื่อก าหนดรายวิชาที่ได้ด าเนินการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและงานที่

มอบหมายนอกจากนี้ในส่วนของการประเมินผลการสอนของผู้สอนนั้น นิสิตสามารถประเมินผ่านระบบ 

REGที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN 6.5Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them 

 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการนั้น คณะนิติศาสตร์ได้มี แผนพัฒนาและมี

เป้าหมายให้คณาจารย์ทุกท่านจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและการพัฒนาที่เป็นไปตามแผนพัฒนา

บุคคลากรซึ่งมุ่งเน้นด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนา

ศักยภาพทางด้านภาษา การท าวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนาศักยภาพเทคนิคการปฏิบัติงาน 

รวมถึงการพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณาจารย์แต่ละสาขา โดยการจัดสรร

งบประมาณให้อย่างเหมาะสมและจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน เช่น คณะนิติศาสตร์ได้จัด

โครงการในแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ 2561 คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

เพื่อการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ที่เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ การให้คณาจารย์ในคณะที่ได้รับ

ต าแหน่งทางวิชาการมาเป็นพี่เลี้ยงในโครงการเล่าประสบการณ์และบอกเทคนิควิธีการต่าง ๆ และการ

อ านวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าวได้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรจัดท าขั้นตอนและเอกสารการขอต าแหน่ง

                                                 
20ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2555 เผยแพร่ใน http://www.personnel.up.ac.th 
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ทางวิชาการเพื่อใหค้ณาจารย์ด าเนินการได้ง่ายขึ้น,โครงการพัฒนาภาษาเพื่อการศกึษาต่อแก่คณาจารย์

โดยการเชิญอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าของภาษามาสอนเทคนิควิธีการ ความรู้ส าคัญในด้านต่าง ๆ แก่

คณาจารย์ในคณะ, โครงการส่งเสริมการท าวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ให้คณาจารย์นักวิจัยรุ่น

ใหม่และคณาจารย์ที่สนใจได้ยื่นของบวิจัยเพื่อกระตุ้นให้พัฒนาผลการวิจัยและผลงานทางวิชาการให้

เพิ่มมาขึ้น, โครงการครูกฎหมายเพื่อชุมชน โดยให้ตัวแทนคณาจารย์และนิสิตได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ

ทางดา้นกฎหมายเพื่อสรา้งความตระหนักถึงความส าคัญของกฎหมายและน ากฎหมายไปใช้ในการรักษา

ความยุติธรรมเป็นต้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนในด้านต่าง 

ๆ อย่างรอบด้านทั้งจากกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ที่คณะจัดขึ้น หรือสามารถยื่นของบประมาณการ

สนับสนุนจากคณะรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่สนใจทั้งในมหาวิทยาลัย ภายนอก

มหาวิทยาลัย และสถานที่อื่น ๆ  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN 6.6Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service 

ปีการศึกษา 2561 คณะนิติศาสตร์ได้ท าเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบขึ้นโดยค านึงถึง

การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ได้สะท้อนถึงการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายวิชาการในคณะ และยังเป็นการสร้างบรรยากาศในการแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยการท าป้ายแสดงความยินดีและเผยแพร่แสดงความชื่นชม

ยินดีและเพื่อใหเ้กิดความภาคภูมใิจและเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในอีกทางหนึ่งในเว็บไซต์ของคณะ 

นอกจากนี้ยังได้สร้างการเข้ายอมรับโดยคณะได้จัดโครงการให้บุคคลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน

ประสบการณแ์ละแนะน าเป็นพี่เลีย้งให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและคณะมีนโยบายสนับสนุนการใหทุ้นการสมัคร

เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรนอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยที่มีระเบียบเกี่ยวกับเงินรางวัล

การตพีิมพ์บทความวิจัยเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการและได้มีการ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบอย่างตอ่เนื่อง 

คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร จึง

ก าหนดให้ผู้สอนมีภาระงานสอนที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถพัฒนาตนเองได้จึงมี

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากงบประมาณวิจัยที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

เพื่อให้มกีารวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอนอกีทั้งเป็นมาตรการในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่21และมี

การจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทักษะทาง

                                                 
21ประกาศคณะนติศิาสตร์ เร่ือง ทุนอุดหนุนการวจิัยฯ ปีงบประมาณ 2557 - 2560 
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วิชาการตามความต้องการของบุคลากร22ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม

และสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิชาการและเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เชน่ ระเบียบเกี่ยวกับ

เงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย และการก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมีอัตราเงินเดือนที่

สูงขึ้น เป็นต้น  

ในปีการศึกษา 2559-2560 ผศ.ดร.นภนันต์ศุภศิริพงษ์ชัย มีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 4  

เรื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล มีผลงานการขอรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ในวารสารฐาน TCI ในปี 2560 จ านวน 2 เรื่อง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษตร มี

ผลงานการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารฐาน TCI ในปี 2560 จ านวน 1 เรื่อง, ปี 2560 ผู้ ช่วย

ศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ยังได้รับเลือกจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ได้รับรางวัล

อาจารย์ผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ในกลุ่มสาขาศลิปกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ ดร.

วิมลราขา ศิริชัยราวรรณ ได้รับการคัดเลือกไปออกรายการ “แสงของพ่อ สู่ความยั่งยืน” ตอน ครู

กฎหมายในหุบเขาฝนโปรยไพร ซึ่งน าเสนอชีวิตของอาจารย์ที่น้อมน าค าสอน เรื่อง“ความเพียร” และ 

“หลักนิติธรรม” ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ใช้ในการทรงงาน และพระราชทานค าแนะน าให้นักกฎหมาย มา

เป็นแนวทางในการสร้าง “ลูกศษิย์” และท าให้ “ความยุติธรรม” เข้าถึงชาวบ้านอย่างแท้จริง  

นอกจากนี ้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้น าผลการวิจัย โครงการพัฒนาวทิยากรเครือข่าย

ภาคประชาชนในรูปแบบ “อาสาสมัคร สขร. ชุมชน” เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของอาจารย์ ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ และคณะไปใช้ประโยชน์ โดยเชิญ

อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นทีมวิทยากรจัดอบรม

ให้ความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคประชาชน เกี่ยวกับการป้องกัน

ปัญหาการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและพืชป่า รวม 5 ภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในด้าน

คุณภาพของอาจารย์และผลงานวิชาการของคณาจารย์คณะนิตศิาสตร์  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN 6.7The types and quantity of research activities by academic staff are 

established, monitored and benchmarked for improvement 

คณะนิติศาสตร์ได้เห็นความส าคัญของการวิจัยที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการติดตามและ

รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์เห็นว่าการท าวิจัยของคณาจารย์มีปัญหาเกี่ยวกับการเผยแพร่

ผลงานวิจัย จึงก าหนดหลักเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการขอทุนวิจัยในคณะ คือ 

กรณีที่ขอทุนวิจัยเกิน 10,000 บาท ผูไ้ด้รับทุนต้องเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI 

กลุ่ม 1 หรอืกลุ่ม 2 เป็นต้น23ยังได้ก าหนดความเสี่ยงเรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยไว้ในแผนบริหารความ

                                                 
22เอกสารสรุปการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 - 2560 
23ประกาศคณะนติศิาสตร์เรืองเปิดรับข้อเสนอโครงการวจิัยงบรายได้ประจ าป ี2561 
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เสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 2561 ของคณะนิติศาสตร์เพื่อ

ก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงต่อไปผลจากการรวบรวมผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ผ่านมายังพบเรื่อง

จ านวนการเผยแพรง่านวิจัยระดับนานาชาติมีจ านวนน้อยปีการศกึษา 2560 คณะนติิศาสตร์ได้สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์จ านวน 1 คนที่ประเทศสิงค์โปรเพื่อเป็นการ

น าร่องให้อาจารย์ท่านอื่นเห็นว่าคณะฯยินดีสนับสนุนผลักดันให้การเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ได้รับการยอมรับระดับนานชาติแต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้งบประมาณจ ากัดไม่เกิน 20,000 บาทต่อการเดินทาง

ไปเผยแพร่ 1 ผลงานวิจัยนอกจากนี้คณะฯยังมุ่งเน้นการบูรณาการด้านการวิจัยการการเรียนการสอน

และการบริการวิชาการสู่สังคม เช่น โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล โครงการวิจัยด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน 

คณะนิติศาสตร์มีการด าเนินการติดตามและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ เพื่อใช้การ

บริหารโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นข้อมูลในการเผยแพรอ่งค์ความรูแ้ละผลงานของ

คณาจารย์ โดยในปี 2560 มีคณาจารย์ได้รับการอนุมัติทุนของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

(วช.) จ านวน 1 คนคือผศ.อุดม งามเมืองสกุล, ในปีการศึกษา 2561  มีคณาจารย์ได้รับทุนจาก สกว.

จ านวน 1 คนคือผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ส่วนในด้านการบริหารงานด้านการวิจัยภายในคณะได้

มีการแตง่ตั้งรองคณบดีฝา่ยบริหารและวิจัยเพื่อท าหนา้ที่ประสานงานและดูแลงานด้านวิจัยของคณะ  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

สรุปผลการประเมิน 

 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) 

is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service [1] 

    ✓   

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 

monitored to improve the quality of education, research 

and service [2] 

   ✓    

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 7] 

   ✓    

6.4 Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 

   ✓    
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 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

6.5 Training and developmental needs of academic staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [8] 

   ✓    

6.6 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [9] 

   ✓    

6.7 The types and quantity of research activities by 

academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement [10] 

   ✓    
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AUN. 7 Support Staff Quality 

 

AUN 7.1Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student 

services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service [1] 

โครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานของคณะนิติศาสตร์มีไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ได้วิเคราะหอ์ัตราก าลังและก าหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนและจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร และการให้บริการในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน มีบุคลากรสาร

สนับสนุนรวมจ านวน 9คน ซึ่งมีภาระงานที่ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรทั้งด้านการศึกษา 

งานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา 2 อัตราที่ให้บริการนิสิตทั้งใน

ส่วนของงานวิชาการและงานกิจการนิสติ ในส่วนของการบริการห้องสมุดนั้นคณะฯมีบรรณารักษ์ประจ า

ห้องสมุด 1 อัตรา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ที่ดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ งานวิจัยและบริการวิชาการ 1 

อัตราทั้งนี้มีการก าหนดภาระงานหลักและลักษณะกลุ่มงานเพื่อให้สามารถเรียนรู้งานร่วมกันและ

ทดแทนการปฏิบัติงานในกรณีที่บุคลากรคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้  

คณะนิติศาสตร์มีการขยายขอบข่ายงานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านวิชาการของคณาจารย์ จึงมี

การจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติลูกจ้างรายวันจ านวน 1 คน เพื่อช่วยเหลืองานของศูนย์ช่วยเหลือ

และพัฒนาทักษะทางกฎหมาย24นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร

สายสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาตนเองตามความต้องและที่สอดคล้องกับการพัฒนาการ

ท างาน และให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการประชุมเป็นประจ า เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น

และก่อใหเ้กิดการประสานการท างานที่มีประสทิธิภาพ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 7.2Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 

are determined and communicated [2] 

การสรรหาและการคัดเลือกการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์เป็นไปตาม

ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยก าหนด โดยคณะนิติศาสตร์

เป็นผู้มสี่วนรว่มในการก าหนดคุณวุฒิและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร

และตามความต้องการของคณะนิติศาสตร์ โดยมีกระบวนการก าหนดอัตรา คุณสมบัติ การประกาศรับ

สมัคร และการสัมภาษณ์ร่วมกับคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยก าหนดเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความ

เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่25ทั้งนี้เมื่อได้บุคลากรมาปฏิบัติงานแล้วคณะนิติศาสตร์ได้มีค าสั่งคณะ

                                                 
24สรุปรายช่ือและต าแหนง่งานบุคลากรสายสนับสนุน และแผนพัฒนาบุคลากรคณะนติศิาสตร์ 
25ระเบียบและประกาศของมหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวข้อง และบันทึกข้อความของคณะฯท่ีขออนุมัตจิ้างบุคลากรสาย

สนับสนุน 
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นิติศาสตร์เรื่องก าหนดขอบข่ายภาระงานและผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานภายในส านักนิติศาสตร์ 26ได้

ก าหนดหน้าที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ท างานให้ตรงสายงานมากที่สุด 

ในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ ในปีการศึกษา 2560 คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาความดีความชอบเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบให้ชัดเจนและ

เหมาะสมเป็นธรรมมากที่สุด นอกจากนี้ที่ผ่านมายังพบข้อจ ากัดในด้านความก้าวหน้าและการเลื่อน

ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ 

ระบบและขั้นตอนการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น และขั้นตอนการประเมินแต่งตั้งระดับเช่ียวชาญ ระดับ

เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและบังคับใช้ในเวลาอีกไม่นานต่อจากนี้ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 7.3Competences of support staff are identified and evaluated [3] 

ในด้านสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ได้มีการประชุมบุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อก าหนดขอบข่ายงานตามโครงสร้างและแผนการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับงานสอน งานวิจัย 

บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรมและการให้บริการแก่นิสิต โดยก าหนดเวลาลงชื่อปฏิบัติงาน 

(สแกนนิว้มอืด้วยเครื่องสแกน) และการลาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมีการรายงานสรุปผล

การปฏิบัติงานในแต่ละเดือนแก่รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยเพื่อเสนอข้อมูลให้คณบดีและผู้บริหาร

ทราบ จากการวิเคราะห์แล้วพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯ มีวุฒิการการศึกษาและความ

เช่ียวชาญที่ตรงกับภาระงานที่ก าหนดซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีซึ่ง

ควรปรับการด าเนินการในส่วนนี้ต่อไป นอกจากนีค้ณะฯให้ความส าคัญกับการกระจายความรับผดิชอบ

โครงการและกิจกรรมจึงก าหนดให้บุคลากรสายบริการได้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการร่วมกับ

คณาจารย์ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อให้มีส่วนร่วมและการบริหารงานของคณะเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 7.4Training and developmental needs of support staff are identified and activities 

are implemented to fulfil them [4] 

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิตศิาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณอย่าง

เพียงพอและเหมาะสมซึ่งใช้แนวทางการจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงนิรวมไม่จ ากัดวงเงนิรายบุคคล ทั้งนี้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความสนใจและสอดคล้องกับความจ าเป็นในการ

พัฒนางาน ซึ่งบุคลากรสายสนับสนุนสามารถยื่นขอรับการสนับสนุนจากคณะฯ โดยคณะจะพิจารณา

เพื่อกระจายโอกาสและหัวข้อการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งได้ร่วมแสดงความเห็นไว้ โดย

                                                 
26ค าสั่งคณะนติศิาสตร์เร่ืองก าหนดขอบข่ายภาระงานและผู้รับผิดชอบงานในหน่วยงานภายในส านักนติศิาสตร์ 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ห น้ า  | 50 

 

ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและการพัฒนาที่ตรงความต้องการ

รายบุคคลและการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ปีงบประมาณ 2561 คณะนิติศาสตร์ได้จัดโครงการใน

แผนปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร เช่น การพัฒนา

ศักยภาพด้านเทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการศึกษาดูงานและการจัดการความรู้บุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกแห่งการให้บริการในด้านการพัฒนาศักยภาพการเข้าสู่

ต าแหน่งที่สูงขึ้นในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

นอกจากนั้นในด้านการสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้

บุคลากรสายสนับสนุนขอทุนโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ได้ และมีการอนุมัติ

ให้ทุนแก่บุคลากรสายสนับสนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการพัฒนาด้านอื่น ๆ  เมื่อหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยจัดโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานคณะนิติศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์ให้

บุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบ และส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้ง

คณะนิติศาสตร์ยังจัดสรรงบประมาณให้ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถไปพัฒนาตนเองตาม

ความสนใจเฉพาะด้านของตนเองได้27เป็นต้น 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN 7.5Performance management including rewards and recognition is implemented to 

motivate and support education, research and service [5] 

คณะนิติศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อให้สามารถ

พัฒนาการบริหารงานและให้การสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การให้บริการและการวิจัย ดังนั้น จึง

มกีารส่งเสริมสนับสนุนใหบุ้คคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนาตนเองตามความตอ้งและที่สอดคล้องกับ

การพัฒนาการท างาน และพัฒนาการวิจัยจากการปฏิบัติ งานในลักษณะ R2R คือ “การพัฒนางาน

ประจ าสู่งานวิจัย”ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมการ

ประชุมร่วมกับคณาจารย์เป็นประจ า เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและก่อให้เกิดการประสานการ

ท างานที่มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาก าลังด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์ ระบบและขั้นตอนการขอก าหนด

ต าแหน่งสูงขึ้น และขั้นตอนการประเมินแต่งตั้งระดับเช่ียวชาญ ระดับเช่ียวชาญพิเศษซึ่งคาดว่าจะแล้ว

เสร็จและบังคับใช้ในอีกไม่นานต่อจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ ความก้าวหน้าและการเลื่อน

ต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนเกิดประโยชน์แก่บุคลากรสายสนับสนุนต่อไป ทั้งนีค้ณะนติิศาสตร์ยัง

ได้มโีครงการในแผนปฏิบัติการของคณะนิติศาสตร์โดยการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึน้เพื่อเตรียมพร้อมให้บุคลากรสายสนับสนุนของคณะไว้อกีด้วย 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

                                                 
27ตารางสรุปการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
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สรุปผลการประเมิน 

 AUN. 7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

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] 

  ✓     

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated [2] 

  ✓     

7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated [3] 

  ✓     

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them [4] 

   ✓    

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [5] 

   ✓    
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AUN. 8 Student Qualityand Support 

AUN8.1The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียนได้ก าหนดไว้ส าหรับการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑติ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ.2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2555 ซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติในการเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาไว้อย่างชัดเจนในหมวดที่ 1 การรับเข้า28 ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ กระบวนการรับสมัครและการคัดเลือกด าเนินการโดยงานรับเข้า 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครซึ่งปรากฏข้อมูลใน 

www.admission.up.ac.thซึ่งได้ก าหนดคุณสมบัติ วิธีการขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือก และคณะ

นิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการคัดเลือกในขั้นตอนของการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ผู้สมัครเข้าศึกษาที่เหมาะสม

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนดเพื่อเขา้ศกึษาในหลักสูตรนิตศิาสตรมหาบัณฑติ 

ดังน้ัน จงึประเมินผล ระดับ 3 

 

AUN8.2 Methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 

 กระบวนการรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษามีความเหมาะสมเนื่องจากก าหนดคุณสมบัติ 

วิธีการขั้นตอนการสมัคร การคัดเลือกไว้อย่างชัดเจน การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาของหลักสูตรหลักสูตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งในด้านการประชาสัมพันธ์ใช้ระบบการบริหาร

จัดการโดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2560 ได้

ประสานความร่วมมือระหว่างกันและได้เปิดสอนในห้องเรียน ณ วิทยาเขตเชียงราย ได้เป็นปีแรกมี

จ านวนนิสิต 5 คน อย่างไรก็ตามในส่วนของคณะนิติศาสตร์ควรมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่

หลากหลายด้วยนอกเหนอืจากการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะ การท าโปสเตอร์ เชน่ การลงพื้นที่เพื่อ

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล กิจกรรมต่างๆระหว่าง

การศึกษา ความก้าวหน้าในทางวิชาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงข้อมูลการรับเข้า

ศึกษาต่อเกี่ยวกับหลักสูตรและการด าเนินการขยายวงกว้างไปยังผู้ที่สนใจหลากหลายกลุ่มทั้งในจังหวัด

พะเยาและจังหวัดใกล้เคียงให้มผีูส้มัครให้มคีวามสนใจมากขึ้น  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 
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AUN8.3There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload  

ในด้านการตรวจสอบความก้าวหน้าของนิสิต ความก้าวหน้าด้านการเรียนของนิสิตเป็นไปตาม

แผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร นิสิตในแต่ละช้ันปีสามารถสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ 

ตามแผนการศึกษาได้ตามที่ก าหนดทั้งกรณีแผน ก(2) หรือแผน ข คณะได้ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา

ส าหรับนิสิตทุกคน  ซึ่งตามปฏิทินการศึกษาได้ก าหนดวันเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษา หรือกรณีนัดวัน

เวลานอกเหนือจากที่ก าหนดตามปฏิทินตามความเหมาะสม ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาจะเรียกพบนิสิตในที่

ปรึกษาของตนมาพูดคุยกันทั้งในเรื่องด้านการเรียน การใช้ชีวิต การบริหารเวลาในกิจกรรมในการเรียน

การสอนแต่ละวิชาว่ามีสัดส่วนเหมาะสมมากน้อยเพียงใด สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นต่าง ๆ ทั้งนี้อาจารย์ที่

ปรึกษายังสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษาได้ในระบบwww.reg.up.ac.th เพื่อ

ทราบข้อมูลประกอบการให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นิสิตในที่ปรึกษาให้สามารถวางแผนการเรียนและ

พฤติกรรมการใช้ชีวติได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับแตล่ะคน นอกจากนีค้ณะได้ก ากับติดตามนิสิต

ที่ก าลังศึกษาเพื่อให้ยื่นโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์

ที่ปรึกษา รวมทั้งการก ากับดูแลการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2554 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 และคู่มือสารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2554เป็นต้น ทั้งนี้ 

เพื่อให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อย่างไรก็ตามคณะ

นิติศาสตร์ควรศึกษาถึงปริมาณช่ัวโมงเรียนในช้ันเรียน และช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 

เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ปริมาณช่ัวโมงเรียน และช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองให้มีความ

สมดุลในแต่ละปีการศึกษาตามแผนอย่างใกล้เคียงกัน ไม่หนักเอนไปที่ช้ันปีใดมากหรือน้อยจนเกินไปอัน

เกิดประโยชน์ที่เป็นผลดีตอ่นิสติ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN. 8.4 Academic advice, co-curricular activities, studentcompetition, and other 

student support servicesare available to improve learning andemployability 

ด้วยรูปแบบของการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งแผน ก(2) และ แผน 

ขซึ่งนิสิตเป็นผู้ที่มีเวลาอันจ ากัดเพราะมีภารกิจเกี่ยวกับการท างานในอาชีพต่าง ๆ ท าให้การด าเนิน

กิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนานิสิตในด้านต่าง ๆ ได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ตามคณะได้มีระบบ

และกลไกในการด าเนินงานบางสว่นเพื่อสนับสนุนนิสติโดยได้จัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจในการเรียนในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตมากขึ้น เพื่อการเตรียมตัวในการวาง

แผนการเรียนการสอน การท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของตนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาตาม

http://www.reg.up.ac.th/
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หลักสูตร คือโครงการปรับพืน้ฐานเตรยีมพร้อมและแนะน าแก่นสิิตหลักสูตนิตศิาสตรมหาบัณฑติ29 และ

สนับสนุนด้านการจัดการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนิสิตคือ โครงการประชุม

วิชาการและน าเสนอผลงานของนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต30 ซึ่งเป็นหนุนเสริมโอกาสให้นิสิต

ได้มีเวทีในการน าเสนอผลงานของตน นอกจากนี้คณะยังนัดประชุมนิสิตเพื่อรายงานความก้าวหน้าของ

การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนมีช่องทางในการติดต่อกับผู้บริหาร 

คณาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดการสื่อสารและสามารถติดตามความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ทั้งนี้ผลส าเร็จของการการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนิสิตในระดับปริญญาโท แผน ก ใน

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตปัจจุบันมีนิสิตปริญญาโท แผน ก ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาที่ได้

เผยแพร่ผลงานจ านวน 2 คนคือนางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียรชื่อเรื่อง “สิทธิในการด ารงชีวิตใน

สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศที่ดี” และ นายชินพงศ์ มณีรัตน์ชื่อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ

ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศกึษาเครื่องหมายการค้า”รวมทั้งมีผูท้ี่คาดว่าจะส าเร็จ

การศกึษาในแผน ข อีกจ านวน 7 คน 

ดังน้ัน จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN. 8.5 The physical, social and psychologicalenvironment is conducive for education 

andresearch as well as personal well-being  

คณะนิติศาสตร์ได้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนในอาคารเรียน

รวมอันเป็นที่ตั้งของคณะ รวมถึงอาคารอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยามี

ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษาส าหรับการศึกษาค้นคว้าของนิสิต รวมทั้งคณะนิติศาสตร์มีของสมุด

กฎหมายเพื่อใช้เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งส าหรับบริการให้นิสิตอ่านหนังสือ ทบทวนความรู้ ค้นคว้า

เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรอืค้นคว้าอิสระ มีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการใหบ้ริการ

มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ มีแหล่งรวมค าพิพากษาศาลฎีกา และเล่มวิทยานิพนธ์ของสถาบันต่าง ๆ ไว้

ให้บริการ มีโต๊ะเก้าอี้ส าหรับนั่งเป็นกลุ่มและนั่งเดี่ยว รวมถึงคณะได้ด าเนินการปรับปรุงห้องสมุด

กฎหมายให้มีบรรยากาศกระตุ้นการเรียนรู้ของนิสิตรวมทั้งได้แบ่งสัดส่วนพื้นที่บางส่วนของห้องสมุด

กฎหมายใหเ้ป็นหอ้งบัณฑิตศึกษาส าหรับนิสิตระดับปริญญาโทในการค้นคว้าข้อมูล และเกิดประโยชน์ใน

ด้านการเรียนการสอนการทบทวนเนือ้หาและใช้ในการสัมมนากลุ่มย่อยของระดับปริญญาโท มีห้องศาล

จ าลอง นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังให้บริการฟังการบรรยายของส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บัณฑิตยสภาเพื่อทบทวนความรู้ส าหรับนิสิตและผู้สนใจอีกด้วย ด้วยท่ามกลางสิ่งอ านวยความสะดวก

                                                 
29โครงการในแผนปฏบัิตกิาร ปงีบประมาณ 2561 ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโทหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต  
30โครงการในแผนปฏบัิตกิาร ปงีบประมาณ 2561 ส าหรับนสิิตระดับปริญญาโทหลักสูตรนติศิาสตรมหาบัณฑิต  
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เหล่านี้เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และค้นคว้า

มากขึ้น 

ดังน้ัน จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

สรุปผลการประเมิน 

 AUN. 8 Student Qualityand Support 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteriaare 

defined, communicated, published, and up-to-date[1] 

  ✓     

8.2 The methods and criteria for the selection ofstudents are 

determined and evaluated [2] 

   ✓    

8.3 There is an adequate monitoring system forstudent 

progress, academic performance, andworkload [3] 

  ✓     

8.4 Academic advice, co-curricular activities, 

studentcompetition, and other student support 

servicesare available to improve learning 

andemployability [4] 

  ✓     

8.5 The physical, social and psychologicalenvironment is 

conducive for education andresearch as well as personal 

well-being [5] 

  ✓     
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AUN. 9 Facilities and Infrastructure 

 

AUN 9. 1  The teaching and learning facilities and equipment (lecture halls, classrooms, 

project rooms, etc.) are adequate and updated to support education and research. 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 มีการบริหารจัดการด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ห้องเรียน โดยใช้ระบบการบริหารจัดการห้องเรียนและ

อุปกรณ์ในห้องเรียนโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยกองบริการการศึกษาและกองอาคารสถานที่ ซึ่งเป็น

ระบบกลางของมหาวิทยาลัยพะเยาคณะนิติศาสตร์เข้าไปมีส่วนร่วมในการอ านวยความสะดวกและ

ประสานงานกับผูส้อนและผูเ้รียน มีระบบการจองหอ้งเรียนเพื่อใชใ้นการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องผ่านระบบ Onlineร่วมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งหากเครื่องมอือุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ

สะดวกในห้องเรียนบกพร่องไม่พร้อมใช้งาน คณาจารย์สามารถแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาด าเนินการ

แก้ไขต่อไป ห้องเรียนและอุปกรณ์ในห้องเรียนมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียนการสอน รวมทั้ง

เพื่อให้เกิดประโยชน์และเอื้อตอ่การเรียนการสอน คณะนติิศาสตรไ์ด้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ใน

ส่วนที่คณะรับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากส่วนกลาง เช่น 

ห้องศาลจ าลองส าหรับการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพทางกฎหมาย การพัฒนาห้องสมุดกฎหมาย ห้องอ่าน

หนังสือและการท ากิจกรรมของนิสิต หอ้งประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่าย

เอกสารไว้บริการแก่นิสติ คณาจารย์ในหลักสูตรอีกด้วย 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN9.2The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research. 

ส าหรับแหล่งเรียนรู้ส าหรับการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยมี

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา ซึ่งเป็นหนว่ยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ใหบ้ริการแก่นิสิต31 ซึ่งถือว่า

มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ให้แต่ละคณะไปคัด

สรรเลือกซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของแต่ละคณะเป็นประจ าทุกปีโดยมีคูปองเพื่อให้

คณาจารย์ นิสติ เจ้าหนา้ที่ไปช่วยในการเลือกหนังสือและสื่อการศกึษาต่าง ๆ ร่วมกันอีกด้วย 

นอกจากนี้เพื่อให้การเรียนการสอนด้านกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะนิติศาสตร์ได้

จัดท าห้องสมุดกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ และ

สาขาวิชาอื่นๆ ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าใช้บริการได้ซึ่งห้องสมุดกฎหมายมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์1 

คนได้มหีนา้ที่ให้บริการต่างๆ ทั้งนีใ้นปีการศึกษา 2559 ได้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมและตรง

ความต้องการของนิสิตโดยเพิ่มจ านวนหนังสือต าราที่ทันสมัยมากขึ้นภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

                                                 
31http://www.clm.up.ac.th/ 
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ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของคณะฯเป็นประจ าทุกปี นอกจากนั้นยัง

มีการจัดซื้อวารสารที่จ าเป็นและมีประโยชน์ ค าพิพากษาฎีกา เอกสารประกอบการบรรยายเนติบัณฑิต 

เพื่อให้นสิิตได้ค้นคว้า ในส่วนระบบสารสนเทศนั้น มีระบบการสบืค้นหนังสือต่าง ๆ ผา่นทางเว็บไซต์ของ

คณะนติิศาสตร ์มีการน าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจ านวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์

จ านวน 1 เครื่อง มาอ านวยความสะดวกแก่นิสิต คณาจารย์ด้วย อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณ ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จึงมีการน าระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาให้บริการแก่นิสิตและ

อาจารย์เพิ่มเติมเพื่อลดปัญหาด้านงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือรวมทั้งท าข้อตกลงกับหน่วยงาน

ภายนอก (MOU) เชน่ ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภค และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะให้ความอนุเคราะห์เอกสารและสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

การสอน การวิจัยด้านกฎหมาย เพื่อเป็นการพัฒนาเรียนการสอนและเป็นการใช้งบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้นิติศาสตร์ ยังได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านต ารา หนังสือเอกสาร

ประกอบการสอนของคณาจารย์ภายใต้การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาต าราและเอกสารทาง

กฎหมาย คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วย 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN9.3The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research. 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2557  มีการบริหารจัดการด้านสิ่งอ านวย

ความสะดวกที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใช้ระบบการบริหารจัดการห้องเรียนและอุปกรณ์ใน

หอ้งเรียนโดยกองบริการการศกึษา ซึ่งเป็นระบบกลางของมหาวิทยาลัย โดยทางคณะฯเข้าไปมีสว่นร่วม

ในการอ านวยความสะดวกและประสานงานกับผู้สอนและผู้เรียน มีระบบการจองหอ้งเรียนเพื่อใช้ในการ

เรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ Onlineร่วมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย ห้องเรียน

และอุปกรณ์ในห้องเรยีนมีความทันสมัยและเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

 อย่างไรก็ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนการสอน ทางคณะฯ จึงได้จั ดสรร

งบประมาณปรับปรุงพื้นที่ในส่วนที่คณะฯรับผิดชอบ เพื่ออ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน

เพิ่มเติมจากส่วนกลาง เชน่ การพัฒนาห้องสมุดกฎหมาย หอ้งอา่นหนังสือและการท ากิจกรรมของนิสิต 

หอ้งประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงจัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ไว้บริการแก่นิสิต

ในหลักสูตรด้วย โดยในปีงบประมาณ 2559 สามารถจัดสรรงบประมาณจัดท าห้องเพิ่มเติมเพื่อรองรับ

ด้านการค้นคว้า การเรียนการสอนและการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยจ านวน 2 ห้อง โดยจัดท าไว้ ณ 

หอ้งสมุดคณะนิตศิาสตร ์

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 
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AUN9.4The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research. 

ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิติศาสตร์มีการให้บริการที่

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ โดยใช้ระบบกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ศูนย์บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหนว่ยงานหลักในการให้การบริการ32รวมทั้งมีหอ้งเรียน       i-

classroom ซึ่งให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และใหบ้ริการระบบสารสนเทศพัฒนาและใหบ้ริการ

สื่อสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ให้บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ

ให้บริการแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการ

ให้บริการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีต่าง ๆ ของศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม

และเพียงพอต่อความต้องการของคณาจารย์และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการส่งเสริมสนับสนุน

การท าE-Learning เพื่อใช้ในการเรียนการสอน คณะนิติศาสตร์ได้จัดเตรียมเครื่องพิมพ์ไว้ให้แต่ละ

หอ้งพัก และยังมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ส าหรับใช้พิมพ์งานที่มีจ านวน

มาก นอกจากนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นคณะฯได้จัดสรรงบประมาณ

สั่งซื้อพ้อยเตอร์เพื่อให้คณาจารย์เบิกน าไปใช้ในการอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนของตน  

ในส่วนของการบ ารุงรักษาเทคโนโลยีนั้นคณะนิติศาสตร์จัดให้มีเจ้าหน้าด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี

ความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานมาให้บริการ และยังสามารถติดต่อประสานศูนย์บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยเพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้อีกทางหนึ่ง

ด้วย 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

AUN 9.5The standards for environment, health and safety; and access for people with 

special needs are defined and implemented. 

คณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาปฏิบัติตามแผนงานและโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

เชิงสุขอนามัยมาตรฐาน และความปลอดภัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด

บริเวณอาคาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เครื่องป้องกันอัคคีภัย เจ้าหน้าที่บ ารุงรักษาอุปกรณ์

ไฟฟ้ากรณีที่มีการช ารุดเสียหาย เพื่อให้บริการนิสิตและบุคลากรโดยมีระบบการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานเพื่อดูแลด้านสุขอนามัยและดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นคณะนิติศาสตร์ยังได้ด าเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณที่คณะดูแล เพื่อสร้าง

มาตรฐานด้านความปลอดภัยตามที่ได้ก าหนด33อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร เพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่จ าเป็นแก่

บุคลากรและนิสติทุกคนของมหาวิทยาลัยพะเยา 

                                                 
32 http://www.citcoms.up.ac.th/citcoms/about 
33ภาพถ่ายบริเวณท่ีติดต้ังกลอ้งวงจรปิดของคณะฯ 
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ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

สรุปผลการประเมิน 

 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 

adequate and updated to support education and research 

[1] 

   ✓    

9.2 The library and its resources are adequate and updated 

to support education and research [3, 4] 

   ✓    

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research [1, 2] 

   ✓    

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and research 

[1, 5, 6] 

   ✓    

9.5 The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

   ✓    
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AUN. 10Quality Enhancement 

 

AUN10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as inputto curriculum design and 

development [1] 

 ในการจัดท าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตหลักสูตรใหม่ 2557ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นและส าคัญ

จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อน ามาออกแบบหลักสูตรและมีการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรน าความเห็นของอาจารย์ในคณะ ผู้บริหาร นิสิตปริญญาตรีของคณะ และผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูล

การส ารวจความสนใจของผู้เรียนก่อนท าหลักสูตร หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต และบุคคลทั่วไปนโยบายทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมีความคิดเห็นจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยาในการ

เสนอร่างหลักสูตรและผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา ซึ่งท าให้น าไปออกแบบ

หลักสูตรและพัฒนาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ข้อก าหนดหลักสูตร โครงการสร้าง เนื้อหา กล

ยุทธ์การสอน การวัดประเมินผลและอื่นๆ มีการเน้นช่ัวโมงปฏิบัติที่เหมาะกับการศกึษาระดับปริญญาโท

ซึ่งมีหน่วยกิตเป็น 3(2-2-5) มีหมวดวิชาเอกเลือก 4 กลุ่มเพื่อรองรับความสนใจผู้เรียน เช่นกลุ่มวิชา

กฎหมายมหาชน กลุ่มวชิากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มวชิากฎหมายธุรกิจ กลุ่มวชิากฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการทบทวนปรับปรุงเนื้อหา แผนการเรียนให้

เหมาะสมให้ดียิ่งขึ้น เช่น การเสนอปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง ปรับ

ค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูงให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้

ปฏิบัติมาตลอดและเกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของ

ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้

เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลากรในต าแหน่งผู้ ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และระเบียบ

คณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและ

ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 

(กอ.)นอกจากนี้ยังเสนอปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมอันเกิดประโยชน์ด้านการจัดเรียงล าดับเนื้อหา

รายวิชากับผู้เรียนโดยจากเดิมให้เรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น 

เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน, เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงในภาคการศึกษา

ปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทาง

กฎหมายในภาคการศกึษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทนและมีผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตก ากับดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับ

การพัฒนาให้ดีขึ้น 

ดังน้ัน จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 
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AUN10.2The curriculum design and development processis established and subjected to 

evaluation andenhancement [2] 

 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 จะมีการปรับปรุงตามกรอบ

ระยะเวลาซึ่งได้ก าหนดไว้ในการด าเนินงานหลักสูตรของสถาบันและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

โดยการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปีคือ ปี 2561 ซึ่งจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรในการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้การออกแบบ

หลักสูตรที่ผ่านมาเน้นช่ัวโมงปฏิบัติที่เหมาะกับการศกึษาระดับปริญญาโทให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห ์การตอ่ยอดใหเ้กิดประโยชน์ในการปฏิบัติซึ่งก าหนดให้มีหน่วย

กิตเป็น 3(2-2-5) ในระหว่างการด าเนินการหลักสูตรได้มีการทบทวนประเมินถึงความเหมาะสมได้มี

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และได้มีคณะกรรมบริหารหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิตบริหารจัดการหลักสูตร ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้สอนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การเสนอปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ขั้นสูง ปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูงให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อหาการ

เรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิดประโยชน์ในอนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครตามเกณฑท์ดสอบ

ความรู้ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก การ

ทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลากรในต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และ

ระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก

และทดสอบความรูเ้พื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผูช่้วย พ.ศ. 2558 

(กอ.)นอกจากนี้ยังเสนอปรับแผนการเรียนให้เหมาะสมอันเกิดประโยชน์ด้านการจัดเรียงล าดับเนื้อหา

รายวิชากับผู้เรียนโดยจากเดิมให้เรียนรายวิชากฎหมายอาญาขั้นสูงในภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น 

เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน, เดิมเรียนรายวิชากฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงในภาคการศึกษา

ปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และเดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทาง

กฎหมายในภาคการศกึษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรยีนในภาคการศกึษาต้น แทน 

ดังน้ัน จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 

reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

มีการทบทวน ประเมินการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและมีความ

สอดคล้องสัมพันธ์กันมีวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่

ก าหนดเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาผ่านระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดในระบบ www.reg.up.ac.thซึ่งการ

เรียนในแตล่ะวชิาผูส้อนได้แจง้ถึงรายละเอียดการเรียนการสอน เนือ้หาหัวข้อ วิธีการกิจกรรมที่ใชใ้นการ

สอน และแจ้งการวัดประเมินผล ระบุสัปดาห์ที่วัดประเมินผล ตามแบบของมคอ. 3 ในรายวิชาต่างๆอาจ

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

รายวิชาเช่น การสอบเก็บคะแนน การให้ท ารายงาน  การถามตอบแสดงความคิดเห็นระหว่างกันในช้ัน

เรียน การเขียนบทความ การสอบปลายภาค การน าเสนองาน การค้นคว้าความรู้จากเทคโนโลยี

สารสนเทศ การลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาที่เกี่ยวข้องประเด็นกฎหมาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยัง

เห็นควรที่ผู้สอน ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทบทวนหารือระหว่าง

กันเพื่อทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนการวัดประเมินผลเพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าได้ด าเนินการอย่างสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่องให้ดีขึ้นกว่าเดิมต่อไป 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN 10.4 Research output is used to enhance teaching andlearning  

 คณาจารย์ซึ่งเป็นผู้สอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 เป็นผู้ที่มี

ต าแหน่งทางวิชาการคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และหรือส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกในประเทศ

ต่างประเทศมีผลงานวิชาการจ านวนมากผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการและ

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ได้รับการอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทาวิชาการในปี 2557-2559 รวมจ านวน 9 

คนและอยู่ระหว่างการพิจารณาอีกหลายคนทั้งนี้ผู้สอนแต่ละคนได้มีประสบการณ์การท าวิจัยมาแล้ว

หลายชิ้นงานซึ่งได้น าเอางานวิจัยเหล่านั้นมาใช้ในการสนุนเสริมการการเรียนการสอนและการเรียนรู้ใน

รายวิชาต่าง ๆ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการท าความเข้าใจที่ง่ายและเกิดมุมมองใหม่ต่อการพัฒนาการเรียน

การสอนและการเรียนรู้เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเช่นน างานวิจัยเรื่อง “Parallel importation of 

patented products in Thailand: the need for the new patent exhaustion regime in the light of the 

ASEAN Economic Community (AEC)” แล ะ เ รื่ อ ง  “ The protection of performer’s rights under the 

copyright law in Thailand: The proposed reform in the light of the prospective Free Trade Agreements 

with the United States and European Union” มาใช้เพิ่มมุมมองการเรียนการสอนรายวิชากฎหมาย

ทรัพย์สินทางปัญญาขั้นสูง34, งานวิจัยเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผูถ้ือหุน้รายย่อยตามกฎหมายไทยและ

ฝร่ังเศส และวิจัยเรื่อง“บทบาทของกฎหมายเพื่อสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมของกิจการ” เพื่อใช้เปิด

มุมมองที่นา่สนใจในการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายธุรกิจขั้นสูง35 งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการ

                                                 
34ผศ.ดร.นภนันต์ศุภศิริพงษ์ชัย,“Parallel importation of patented products in Thailand: the need for the new patent 

exhaustion regime in the light of the ASEAN Economic Community (AEC)”  Queen Mary Journal of Intellectual 

PropertyVolume7 Issue 4, 2017. และ ผศ.ดร.นภนันต์ศุภศิริพงษ์ชัย, “The protection of performer’s rights under the 

copyright law in Thailand: The proposed reform in the light of the prospective Free Trade Agreements with the 

United States and European Union”, Intellectual Property Rights: An Open Access Journal Volume 2 Issue 4, 2014. 
35ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร, “การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามกฎหมายไทยและฝร่ังเศส”,วารสาร

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีท่ี 1 ISBN 24653993 ฉบับท่ี 1 พฤศจิกายน 2558., และ ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตน

เกษตร, “บทบาทของกฎหมายเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของกจิการ”, วารสารรามค าแหงฉบับนติศิาสตร์ ปีท่ี 

4 ฉบับท่ี 1 ISBN 22868518 วันท่ี 1 มกราคม – 30 มถิุนายน 2558. 
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สัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชากฎหมาย

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเทียบ36 ผลงานวิชาการเรื่อง “นิติสตรีศาสตร์: มุมมองเพื่อ

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย” มาใช้ในประเด็นการวิเคราะห์ในรายวิชากฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ37 เป็นต้นซึ่งการด าเนินการเหล่านี้จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้

ส่งผลให้การเรียนรู้ของนิสิตได้ดีขึ้นและเป็นตัวอย่างในการต่อยอดเพื่อท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

อิสระได้ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเองระดับ 4 

 

AUN 10.5Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility 

and student services) is subjected to evaluation and enhancement 

 การพัฒนาคุณภาพของการให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นิสิตมีการน าผลจากการ

ประเมินของผูเ้รียนที่ได้ประเมินในระบบ reg.up.ac.thหรอืได้รับแจง้จากผูส้อนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาใช้

ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนีท้รัพยากรในการให้บริการและสิ่งอ านวยความ

สะดวกโดยทั่วไปใช้ร่วมกัน เช่น ห้องเรียน ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์มีห้องศาลจ าลอง มีห้องบัณฑิตศึกษา มีห้องสมุดกฎหมายส าหรับอ านวย

ความสะดวกต่อการค้นคว้าของนิสิต มีหนังสือให้บริการยืมได้ มีโต๊ะเก้าอี้ที่รองรับการมาใช้บริการทั้ง

แบบนั่งเป็นกลุ่ม หรือส่วนตัว คอมพิวเตอร์ให้บริการ ขยายเพิ่มพื้นที่การอ่านหนังสือในห้องสมุดให้

กว้างขวางขึ้น มีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ให้บริการ นอกจากนี้มีห้องฟังบรรยายเนติบัณฑิตยสภาส าหรับผู้

ที่สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสัญญาณจากส านักอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบัณฑติยสภาที่ใหบ้ริการใน

ช่วงเวลา 17.00-20.00 น.ของวันปกติ และตั้งแต่ 09.00-16.00 น.ในวันเสาร์อาทิตย์มีห้องศูนย์

ช่วยเหลือและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย รวมถึงยังได้เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับ

การท างานของคณาจารย์และบุคลากร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ

ส าหรับการผู้เรยีน ผูส้อนที่ตอ้งพัฒนาประสิทธิภาพใหด้ีขึ้น 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

 

 

AUN 10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms aresystematic and subjected 

                                                 
36ดร.ธิติ ไวกวี, “การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง

วชิาการระดับชาติ พะเยาวจิัย ครัง้ท่ี 6 วันท่ี 26 – 27 ม.ค. 2560. 
37กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล,“นิติสตรีศาสตร์: มุมมองเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย”, วารสาร

กฎหมายคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 19, 2560. 
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 แม้ว่าจะได้รวบรวมข้อมูลสะท้อน

กลับจากผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนแล้วแต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งคณะและผู้เกี่ยวข้องควรด าเนินการปรับปรุง

กลไกการด าเนินงานส่วนนี้ให้ครบถ้วนอันจะเกิดประโยชนต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่จะถึงรอบ

ระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2561 นี้ รวมทั้งการบริหารจัดการหลักสูตรซึ่งมีคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้สอน  เข้ามาร่วมหารือระหว่างกันเพื่อทราบถึงข้อมูล

สะท้อนกลับที่ได้รับบางส่วนจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อระดมความเห็น โดยก าหนดทิศทางด าเนินการใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่นที่ผ่านมาได้น าข้อมูลสะท้อนกับจากผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน องค์กรวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ท าให้คณะมีการระดมความเห็นเกี่ยวกับการ

เสนอปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขั้นสูง ปรับค าอธิบายรายวิชากฎหมายธุรกิจขั้น

สูงให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมกับเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้ปฏิบัติมาตลอดและเกิดประโยชน์ใน

อนาคตต่อผู้เรียนในการสมัครตามเกณฑ์ทดสอบความรู้ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาล

ยุติธรรมว่าด้วยการสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลากรใน

ต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. 2558 (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและ

แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2558 (กอ.)นอกจากนีย้ังเสนอปรับแผนการเรียนใหเ้หมาะสม

อันเกิดประโยชน์ด้านการจัดเรียงล าดับเนื้อหารายวิชากับผู้เรียนโดยจากเดิมให้เรียนรายวิชากฎหมาย

อาญาขั้นสูงในภาคการศึกษาต้น เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาปลาย แทน, เดิมเรียนรายวิชา

กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูงในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนในภาคการศึกษาต้น แทน และ

เดิมเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมายในภาคการศึกษาปลาย เปลี่ยนเป็น เรียนใน

ภาคการศึกษาต้น แทนซึ่งเป็นการด าเนินการที่น าเอาข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียมาปรับปรุงหลักสูตรให้ดี

ขึน้ 

ดังน้ัน จึงประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

สรุปผลประเมิน 

 AUN. 10Quality Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as inputto 

curriculum design and development [1] 

  ✓     

10.2 The curriculum design and development processis 

established and subjected to evaluation 

andenhancement [2] 

  ✓     
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10.3 The teaching and learning processes and 

studentassessment are continuously reviewed 

andevaluated to ensure their relevance andalignment [3] 

  ✓     

10.4 Research output is used to enhance teaching 

andlearning [4] 

   ✓    

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is subjected 

to evaluation and enhancement [5] 

   ✓    

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 

and subjected 

  ✓     
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AUN. 11Output 

 

AUN11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 

for improvement 

ส าหรับปัจจุบันปีการศึกษา 2559-2560 มีนิสิต24 คน ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนติิ

ศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเรียนที่ 3/2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ข จ านวน 1 คน, ในภาคเรียนที่ 

2/2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษา แผน ข จ านวน 1 คน ส่วนภาคเรียนที่ 3/2560 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา

แผน ก(2)  จ านวน 2 คน และแผน ข จ านวน12 คน, กรณีนิสิตรักษาสภาพในช้ันปีที่ 4 จ านวน 2 คน 

และรักษาสภาพในช้ันปีที่ 3จ านวน 1 คน, ก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 2 คน, ก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 1 

จ านวน 7 คน อย่างไรก็ตามพบว่ามีนิสิตที่พ้นสภาพการศึกษาจ านวนทั้งหมด 10 คนตั้งแต่มีการเรียน

การสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมาซึ่งถือว่ามีจ านวนมากเพื่อเทียบกับสัดส่วนจ านวนนิสิตที่เข้า

ศึกษา ซึ่งคณะได้มีการพูดคุยสอบถามนิสิตและได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาสาเหตุของการไม่ส าเร็จ

การศึกษาหรือพ้นสภาพการศึกษา38มีหลายปัจจัย เช่น เรื่องการจัดสรรเวลาไม่ลงตัว การไม่มีหัวข้อ

วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่ตนสนใจ ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามหัวข้อที่สนใจ การย้าย

ไปท างานต่างถิ่น ปัญหางบประมาณการลงทะเบียนเรียน เป็นต้น ซึ่งคณะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

เพื่อปรับปรุงการส าเร็จการศกึษาและการออกกลางคันของนิสิตในหลักสูตรได้ก าหนดแนวทางและแนว

ปฏิบัติในการก ากับติดตามเพื่อให้นิสิตยื่นหัวข้อและเข้าสู่กระบวนการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระโดยจัดท ากิจกรรมเพื่อรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะๆ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีระบบรวบรวมและวิเคราะหส์ถิติเกี่ยวกับจ านวนนิสิตในหลักสูตรที่เป็น

ปัจจุบันเพื่อให้ทราบถึงผลการส าเร็จการศึกษาและจ านวนนิสิตที่ยังอยู่ระหว่างการศึกษาในแต่ละช้ันปี 

ซึ่งข้อมูลสถิติดังกล่าวพบว่าไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาเกิน

ก าหนดระยะเวลา ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้มีการประชุมพูดคุยในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้คณาจารย์ทราบสภาพปัญหาเป็นระยะๆ 

อย่างไรก็ตามปัญหาส่วนใหญ่เป็นกรณีที่นิสิตยังไม่ยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือหัวข้อการค้นคว้าอิสระ 

หลังเรียนรายวิชาต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว รวมถึงอยู่ในขั้นตอนของการจัดท าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

                                                 
38ข้อมูลนิสติและภาระงานภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระในระดับบัณฑิตศกึษา  

ปีการศึกษา 2560 
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อิสระ ซึ่งคณะฯได้ด าเนินการก ากับติดตามแจ้งเป็นหนังสือให้นิสิตได้ทราบถึงก าหนดระยะเวลา

ด าเนนิการ เพื่อให้การด าเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ต่อไป  

ดังน้ัน จงึประเมินตนเองระดับ 3 

 

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

improvement  

การรวบรวมภาวะการมีงานท านั้นเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่เรียนหลักสูตรนิติศาสตร

มหาบัณฑิตส่วนใหญ่มีงานท าอยู่แล้ว และจากการสอบถามผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3คนที่ได้ศึกษา

ตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตพบว่าบัณฑิตสามารถน าความรู้ที่เรียนในหลักสูตรไปพัฒนางาน

และมีความก้าวหน้าในต าแหน่งที่ท าอยู่เพิ่มมากขึ้น เช่น เป็นปลัดอ าเภอ เป็นอัยการ เป็นอาจารย์คณะ

นิติศาสตร์เป็นต้น ซึ่งคณะจะรวบรวมข้อมูลที่ได้นี้มาใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในรอบ

ต่อไปให้ดีขึ้นตรงตามความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

AUN11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement  

ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาโทซึ่งเป็นในรูปแบบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้

ด าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 24-26 

มกราคม 2561 และจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่จัดขึ้นในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ซึ่งมีนิสิต

น าเสนอผลงานจ านวน 7 คน ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์

หรอืการค้นคว้าอิสระตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาอนุมัติใหด้ าเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ และสามารถ

ส าเร็จการศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดทั้งนี้มีผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 3 คน แผน ก 

1 คน และแผน ข 2 คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาอีก 7 คน ซึ่งจากการพัฒนาระบบและการมี

กิจกรรมพบปะพูดคุยกันระหว่างอาจารย์และนิสิตมีแนวโน้มว่านิสิตส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เพิ่มขึน้ 

ดังน้ัน จึงประเมินตนเองระดับ 3 

 

AUN 11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

ระบบการรับข้อมูลป้อนกลับที่ทางมหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมให้แก่คณะ ได้แก่ ข้อมูล

ป้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา และข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้บัณฑิตอย่างไรก็ตาม คณะจึงควร

ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น เช่น ผู้สอน นิสิต ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มเพื่อ

น ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรที่ก าลังจะด าเนนิการให้ดีขึ้น 
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ดังน้ัน จงึประเมินตนเอง ระดับ 3 

 

สรุปผลประเมิน 

 AUN. 11Output 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are 

established,monitored and benchmarked for 

improvement [1]  

  ✓     

11.2 The average time to graduate is established,monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  ✓     

11.3 Employability of graduates is established,monitored and 

benchmarked for improvement [1] 

  ✓     

11.4 The types and quantity of research activities bystudents 

are established, monitored andbenchmarked for 

improvement [2] 

  ✓     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders areestablished, 

monitored and benchmarked forimprovement [3] 

  ✓     
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สรุปการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2560 

 

สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

 AUN. 1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission of 

the university [1,2] 

  ✓     

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 

specific and generic (i.e. transferable)learning outcomes 

[3] 

  ✓     

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect there 

quirements of the stakeholders [4] 

  ✓     

 Overall Opinion    ✓     

 AUN. 2 Program Specification 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 

  ✓     

2.2 The information in the course specification is 

comprehensive and up-to-date [1, 2] 

  ✓     

2.3 The programme and course specifications are 

communicated and made available to the stakeholders 

[1, 2] 

  ✓     

 Overall Opinion   ✓     

 AUN. 3 Program Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcomes [1] 

   ✓    

3.2 The contribution made by each course to achieve the 

expected learning outcomes is clear [2] 

  ✓     

3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, 

integrated and up-to-date [3, 4, 5, 6] 

  ✓     

 Overall Opinion   ✓     
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

 AUN. 4Teaching and Learning Approach 1 2 3 4 5 6 7 

4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders [1] 

  ✓     

4.2 Teaching and learning activities are constructively 

aligned to the achievement of the expected learning 

outcomes [2, 3, 4, 5] 

  ✓     

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 

learning [6] 

  ✓     

 Overall Opinion   ✓     

 AUN. 5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 

5.1 The student assessment is constructively aligned to the 

achievement of the expected learning outcomes [1, 2] 

  ✓     

5.2 The student assessments including timelines, methods, 

regulations, weight distribution, rubrics and grading are 

explicit and communicated tostudents [4, 5] 

  ✓     

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 

schemes are used to ensure validity,reliability and 

fairness of student assessment [6,7] 

  ✓     

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to 

improve learning [3] 

  ✓     

5.5 Students have ready access to appeal procedure[8]    ✓    

 Overall Opinion   ✓     

 AUN. 6 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and retirement) 

is carried out to fulfil the needs for education, research 

and service [1] 

    ✓   
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and 

monitored to improve the quality of education, research 

and service [2] 

   ✓    

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and 

academic freedom for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated [4, 5, 6, 

7] 

   ✓    

6.4 Competences of academic staff are identified and 

evaluated [3] 

   ✓    

6.5 Training and developmental needs of academic staff 

are identified and activities are implemented to fulfil 

them [8] 

   ✓    

6.6 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [9] 

   ✓    

6.7 The types and quantity of research activities by 

academic staff are established, monitored and 

benchmarked for improvement [10] 

   ✓    

 Overall Opinion    ✓    

 AUN. 7 Support Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

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] 

  ✓     

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 

deployment and promotion are determined and 

communicated [2] 

  ✓     

7.3 Competences of support staff are identified and 

evaluated [3] 

  ✓     
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them 

[4] 

   ✓    

7.5 Performance management including rewards and 

recognition is implemented to motivate and support 

education, research and service [5] 

   ✓    

 Overall Opinion    ✓    

 AUN. 8 Student Qualityand Support 1 2 3 4 5 6 7 

8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to date[1] 

  ✓     

8.2 The methods and criteria for the selection of students 

are determined and evaluated [2] 

   ✓    

8.3 There is an adequate monitoring system for student 

progress, academic performance, and workload [3] 

  ✓     

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 

competition, and other student support services are 

available to improve learning and employability [4] 

  ✓     

8.5 The physical, social and psychological environment is 

conducive for education and research as well as 

personal well-being [5] 

  ✓     

 Overall Opinion   ✓     

 AUN. 9 Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 

9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

(lecture halls, classrooms, project rooms, etc.) are 

adequate and updated to support education and 

research [1] 

   ✓    

9.2 The library and its resources are adequate and updated 

to support education and research [3, 4] 

   ✓    
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research [1, 2] 

   ✓    

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 

adequate and updated to support education and 

research [1, 5, 6] 

   ✓    

9.5 The standards for environment, health and safety; and 

access for people with special needs are defined and 

implemented [7] 

   ✓    

 Overall Opinion    ✓    

 AUN. 10Quality Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 

  ✓     

10.2 The curriculum design and development process is 

established and subjected to evaluation and 

enhancement [2] 

  ✓     

10.3 The teaching and learning processes and student 

assessment are continuously reviewed and evaluated 

to ensure their relevance and alignment [3] 

  ✓     

10.4 Research output is used to enhance teaching and 

learning [4] 

   ✓    

10.5 Quality of support services and facilities (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) is subjected 

to evaluation and enhancement [5] 

   ✓    

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 

and subjected 

  ✓     

 Overall Opinion   ✓     

 AUN. 11O Output 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1]  

  ✓     
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

11.2 The average time to graduate is established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  ✓     

11.3 Employability of graduates is established, monitored 

and benchmarked for improvement [1] 

  ✓     

11.4 The types and quantity of research activities by 

students are established, monitored and benchmarked 

for improvement [2] 

  ✓     

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, 

monitored and benchmarked for improvement [3] 

  ✓     

 Overall Opinion   ✓     

 

 

 


