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องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ .ศ. 2548 

ระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

1.จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวา 

5 คนและเปนอาจารยประจํา เกินกวา  1 

หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนัน้ 

หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดใหมีอาจารย

ประจําหลักสูตรจํานวน 10 คน ซึ่งถือวามีมากกวา

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตรทั้ง 10 คน เปนอาจารยประจําหลักสูตร 

เพียง 1 หลักสูตรเทานั้น โดยอาจารยประจําหลักสูตร 

ทั้งหมดไดปฏิบัติหนาที่เปนอาจารยประจําหลักสูตร

ตลอดปการศึกษา 2560 อันประกอบดวย  

1. ผศ.กันยกัญญา ใจการวงคสกุล 

2. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ 

3. ผศ.ทัศนะ ศรปีตตา 

4. ผศ.นรษิรา ประสิทธปิานวัง 

5. ผศ. อุดม งามเมืองสกุล 

6.ผศ.กาญจนุรัตน ไมรินทร 

7.นายเฉลิมวุฒิ สาระกิจ 

8.นายประฐมพงษ ทองรอด 

9.นายวทิูรย ตลุดกํา 

10.นายสมศักดิ์ แนบกลาง 

         

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร  

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาที่เปดสอนอยางนอย 2 คน 

หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดให

อาจารยประจําหลักสูตร ตองมีคุณวุฒิในระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 

2 คน ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 10 คน มคีุณวุฒิ

ในระดับปริญญาโททุกทาน ทั้งนี้มีอาจารยประจํา

หลักสูตรที่เปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารยซึ่งมีจํานวนสูงถึง 5 คน ซึ่งถือวา

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงให

แลวเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบันเพื่อใหหลักสูตรใชงานใน

ปที่ 6)  

หมายเหต ุสําหรับหลักสูตร 5 ปประกาศใชใน

ปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8) 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยพะเยา ได

ประกาศใชเมื่อปการศึกษา 2555 และปจจุบันนี้ได

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ซึ่ งการ

ปรับปรุงดังกลาวตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไม

เกิน 5 ปโดยการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และรับฟงความ

คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

เพื่อเสนอหลักสูตรปรับปรุงใหมหาวิทยาลัยพะเยา

อนุมัติ และประกาศใชหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในปการศึกษา 2560 

แลว 
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ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ .ศ. 2558 

ระดับปริญญาตรี 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

1.จํานวนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวนผูรับผิดชอบหลักสูตรไม

นอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา มีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 5 

ค น แ ล ะ เ ป น อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 

ห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ ไ ด ป ร ะ จํ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้นโดย

มีผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คนมี

ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 2 

คน ดังนี้  

1. ผศ.กันยกัญญา ใจการวงค

สกุล 

2.ผศ.นริษรา ประสิทธิปานวัง 

3.นายวิทูรย ตลุดกํา 

4.นายประฐมพงษ ทองรอด 

5.นายเฉลิมวุฒิ สาระกิจ 

 

  

2. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิ

ปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่าํ

กวาผูชวยศาสตราจารย และมี

ผลงานทางวิชาการ 1 รายการ

ใน 5 ป ยอนหลัง 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

พ ะ เ ย า จั ด ใ ห มี อ า จ า ร ย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

คน คุณสมบัติ ของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มี

คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย และมีผลงาน
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

 ทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ป 

ยอนหลัง โดยมคีุณวุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเทาจํานวน 5 คน

แ ล ะ ใ น จํ า น ว น นี้ ยั ง ดํ า ร ง

ตําแหนงทางวิชาการระดับ

ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 2 

คน และทุกคนมีผลงานทาง

วิชาการ 1 รายการขึ้นไปใน 5 ป 

ยอนหลัง ในรอบป   2556-

2560  และ ไดปฏิบั ติ หน าที่

ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ต ล อ ด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

ห ลั ก สู ต ร  บ ริ ห า ร  พั ฒ น า

หลักสูตรและพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น ประกอบดวย 

1. ผศ.กันยกัญญา ใจการวงค

สกุล 

2.นายประฐมพงษ ทองรอด 

3.นายวิทูรย ตลุดกํา 

4. ผศ.นรษิรา ประสิทธปิานวัง 

5.นายเฉลิมวุฒิ สาระกจิ 

3.คุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสตูร 

คุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

มีคุณวุฒิปริญญาโทหรอื

เทยีบเทาหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารยและมีผลงานทาง

วิชาการ 1 รายการใน 5 ป

ยอนหลัง 

 

 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

พ ะ เ ย า  มี อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า

หลักสูตรจํานวน 10 คนโดยมี

คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ

เทยีบเทาหรอืดํารงตําแหนงทาง

วิ ช า ก า ร ไ ม ต่ํ า ก ว า ผู ช ว ย

ศาสตราจารยและมีผลงานทาง

วิชาการ 1 รายการในรอบ 5 ป

ยอนหลัง ทั้งนี้อาจารยประจํา

ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง  10 ค น โ ด ย มี

อาจารยประจําหลักสูตร 6 คน

ดํารงตําแหนงทางวิชาการใน

ระดับผูชวยศาสตราจารย และ
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

อีก 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาโท

และทั้ง  10 คนมีผลงานทาง

วิชาการตั้งแต 1 รายการขึ้นไป 

ในรอบป พ .ศ . 2556-2560 

ประกอบดวย 

1. ผศ.กันยกัญญา ใจการวงค

สกุล 

2. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยา

พันธ 

3. ผศ.ทัศนะ ศรปีตตา 

4. ผศ.นรษิรา ประสิทธปิานวัง 

5. ผศ. อุดม งามเมอืงสกุล 

6.ผศ.กาญจนุรัตน ไมรินทร 

7.นายสมศักดิ์ แนบกลาง 

8.นายประฐมพงษ ทองรอด 

9.นายวทิูรย ตลุดกํา 

10.นายเฉลิมวุฒิ สาระกิจ 

4. คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอน 

คุณสมบัติของอาจารยผูสอนที่

เปนอาจารยประจํา มีคุณวุฒิ

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา

กวาผู ชวยศาสตราจารย  ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกันหรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

 

 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

พะ เยา  กํ าหนดใหอาจารย

ผู ส อ น ต อ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือในสาขาของ

ร า ย วิ ช า ที่ ส อ น  ป จ จุ บั น มี

อาจารยผูสอนที่เปนอาจารย

ป ร ะ จํ า ใ นคณ ะนิ ติ ศ าสตร  

มหาวิทยาลั ยพะ เยาทั้ ง สิ้ น

จํานวน 39 คน โดยเปนอาจารย

ที่สํ า เร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาเอกจํ านวน  6  คน

อาจารย สวนที่สําเร็จการศึกษา
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

ใ น ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า โ ท ห รื อ

เทียบเทา 33 คนทั้งนี้มีผูสอนที่

เปนผูชวยศาสตราจารยจํานวน 

10 คนในสาขาวิ ชานั้ นหรื อ

สาขาวิชาที่ สัมพันธกันหรือ

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  

ซึ่งผูสอนแบงเปน 7 สาขาของ

รายวิชาที่สอนคือ 

1.กฎหมายเอกชน  

2.กฎหมายมหาชน  

3 . ก ฎ ห ม า ย อ า ญ า แ ล ะ

กระบวนการยุติธรรม  

4 . ก ฎ ห ม า ย ท รั พ ย สิ น ท า ง

ป ญ ญ า แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ  

5.กฎหมายธุรกิจและการคา

ระหวางประเทศ  

6.กฎหมายระหวางประเทศ  

7.กฎหมายสิ่งแวดลอม 

5.คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ 

(ถามี) 

มคีุณวุฒปิรญิญาโทหรือ

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือ

เทยีบเทาและมีประสบการณ

ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน

ไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี ้ มีชั่วโมง

สอนไมเกนิรอยละ 50 ของ

รายวิชาโดยมีอาจารยประจํา

เปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น  

ไมมีผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ 

เ พ ร า ะ ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยพะเยามีผูสอนซึ่ง

เปนอาจารยประจําทั้งหมด โดย

มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริญ ญ า โ ท  ห รื อ 

คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญ า ต รี ห รื อ

เทียบเทาและมีประสบการณ

ทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาทีส่อน  

  

12. การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
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เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิ 

ผาน ไมผาน 

ต อ ง ไ ม เ กิ น  5 ป  ( จ ะ ต อ ง

ปรั บปรุ ง ใ ห แ ล ว เ ส ร็ จ แ ล ะ

อนุมัติ /ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิ ทยาลั ย /สถาบัน

เพือ่ใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6)  

 

พะเยาไดปรับปรุงตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด และได

ปรับปรุ ง เป น  หลั กสู ตรนิ ติ

ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ห ลั ก สู ต ร

ป รั บ ป รุ ง  พ .ศ . 2 5 6 0 

ประกาศใช เมื่อปการศึกษา 

2560 อั น เ ป น ก า รปรั บปรุ ง

หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กํ าหนด โดยมีการปรับปรุง

รายวิชาและเนื้อหาสาระตาง ๆ 

จํานวนหนวยกิต ใหมีความ

ทันสมัยกับปจจุบันเพื่อพัฒนา

บั ณ ฑิ ต ใ ห มี คุ ณ ภ า พ ต า

มาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีความรับผิดชอบตอสังคม 

และนําความรูที่มี ไปพัฒนา

ประ เทศชา ติ ใ ห เ กิ ด ค ว า ม

เขมแข็งและมั่นคง 
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องคประกอบที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรตาม AUN QA 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 จุดเริ่มตนของการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ไดเริ่มตนเปนครั้งแรกในป          

พ.ศ.  2546 โดยความรับผิดชอบของสํานักวิชาศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต             

สารสนเทศพะเยา ตอมาในปงบประมาณ 2551 ไดมีการแยกออกเปน สํานักวิชานิติศาสตร และเมื่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หั วภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ให                         

ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 16 

กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนจากสํานักวิชานิติศาสตร เปน “คณะนิติศาสตร” ภายใตสังกัดของ

มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา คณะนิติศาสตรไดรับการรับรองสถาบันจากองคกรวิชาชีพ        

ทั้งจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ ตั้งแตป พ.ศ. 2549 

 ทั้งนี ้คณะนิตศิาสตรมหาวิทยาลัยพะเยาเปนหนวยงานที่มุงผลิตบัณฑิตโดยมุงเนนการสรางบัณฑิต

ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู  มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ           

ความรับผิดชอบ มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อใหสามารถทํางานไดทุกแหงทั่วโลก รวมทั้งจัดการเรียนการสอน       

ที่เปนไปตามพันธกิจของหลักสูตรนิติศาสตรเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้ง

ศักยภาพในการประกอบอาชีพ มุงผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเนนการวิจัย            

ทางนิติศาสตรและสรางเครือขายการวิจัย กับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

บริการวิชาการดานกฎหมาย โดยเนนการใชความรูแบบบูรณาการเพื่อความเขมแข็งของชุมชน ทํานุบํารุง

ภูมิปญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นสูสากลบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภบิาล 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ

สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความมั่นใจใหผูรับบริการการศึกษา      

ปองกันการจัดการศึกษาที่ไมมีคุณภาพ เกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะไดรับการบริการการศึกษาที่มี

คุณภาพอยางทั่วถึง ผลของการประเมินคุณภาพการศึกษาจะสะทอนถึงจุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง          

การเสนอแนวทางปรับปรุง และทําใหสถานศึกษามองตัวเองวาเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิต

ออกมามีลักษณะพึงประสงคตามมาตรฐานหรือไม ควรปรับปรุงอยางไร 

 คณะนิติศาสตรเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพจึงไดเขารวมการรับการตรวจประเมิน

ตามเกณฑประกันคุณภาพในอดีตเรื่อยมาจนปจจุบัน ในปการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตรไดจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตรของคณะนิติศาสตรใชเกณฑ 

ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งเปนเกณฑระดับสากลและเปนที่ยอมรับ        

มีสาระสําคัญเนนไปที่ Expected Learning Outcomes (ELO) เพื่อใหมั่นใจวาหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่ครบถวน

สมบูรณ ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต โดยปจจุบันใชเกณฑภาษาอังกฤษ AUN QA Version 3 
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โดยคณะนิติศาสตรเลือกเขียนเปนภาษาไทย โดยการประเมินตรวจสอบและรายงานผลการประเมิน

ตรวจสอบนั้นไดรับการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกหนวยงานที่เปนผูขึ้นทะเบียนรายชื่อผูประเมิน 

AUN QA ของ ทปอ. ประจําปการศึกษา 2560 และผูทรงคุณวุฒิตามรายชื่อผูประเมินระดับหลักสูตรระบบ 

AUN QA ของมหาวิทยาลัยพะเยาประจําปการศึกษา 2560 เพื่อใหการประเมินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ปรัชญา (Philosophy) 

 “ดํารงชีวิตดวยปญญา ประเสริฐที่สุด” หรือ “ปฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม” หรือ “A Life of Wisdom Is 

the Most Wondrous of All” 

2. ปณิธาน (Determination) 

 “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน” หรือ “Wisdom for Community Empowerment” 

3. วิสัยทัศน (Vision) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุงเนนการพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive 

University) ที่รับใชสังคม (Community Engagement) มุงปฏิบัติภารกิจดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และ

ไดมาตรฐานสากลสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองคความรูสู

ชุมชนใหเขมแข็งและสังคมเปนสุข จะเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ ใหนําไปสูการแขงขันได

แบบยั่งยืนในประชาคมโลก 

4. พันธกิจ (Mission) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุงกระจายโอกาสและสรางความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับประชาชนใน

เขตภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด ไดแก พะเยา แพร นาน ลําปาง ลําพูน เชียงราย แมฮองสอน และภูมิภาค

อื่นดวย โดยจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เปนความตองการของทองถิ่น ภูมิภาคและประเทศ เพื่อให

ผูสําเร็จการศึกษามีงานทํา ทั้งกลุมสาขาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมสาขาทางดาน

วิทยาศาสตรสขุภาพ และกลุมสาขาทางดานสงัคมศาสตร ซึ่งมีพันธกิจที่สําคัญ 5 ดาน ดังนี้ 

 4.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ตองทําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกระดับ ใหสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยมุงเนนการสรางบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความรู มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผดิชอบ มีทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสามารถทํางานไดทุกแหงทั่วโลก โดยจะตอง

พัฒนาศักยภาพและความพรอมของอาจารยควบคูไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการดวย การจัดการ

ศึกษาในอนาคตมองวา จะตองหาวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงตองสนับสนุนการจัด

การศึกษาตอเนื่อง ใหครอบคลุมทั้งกลุมเปาหมายกอนเขาสูตลาดแรงงาน และกลุมเปาหมายใน

ตลาดแรงงาน ซึ่งจะตองปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระใหเทาทันการพัฒนาทาง

วิชาการและวิชาชพีในสาขาวิชาตางๆ ดวย 
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 4.2 ดานการวิจัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุงสงเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบ

ซับซอนขึ้น เชน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมสมัยใหมที่ใชทุนปญญามากกวาทุนแรงงาน 

หรือวัตถดุิบ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากร การฟนฟูและการอนุรักษสิ่งแวดลอม การวิจัย

เชิงอุตสาหกรรม การวิจัยดานวทิยาศาสตรสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุข ตลอดจน

การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม เปนตน โดยมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญในการแกปญหาของชุมชน และ

มุงเนนการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคูไปกับการวิจัยประยุกตในสาขาตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการ

เรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพา

ตนเองไดอยางแทจริงในระยะยาว โดยจะตองสรางผูนําในการวิจัยใหสามารถดําเนินการในลักษณะหุนสวน 

หรือการสรางเครือขายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให

นําไปสูความเปนสากลไดเร็วขึ้น 

 4.3 ดานการบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุงเนนการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน การบริการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต โดยอาศัยองคความรูจากชุมชนรวมกับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย การบริการทางดานการแพทยและการสาธารณสุข การใหบริการบางประเภท โดยใช

ศักยภาพของชุมชนและวัสดุเหลือใชเพื่อทํางานวิจัย เพื่อสรางมูลคาใหแกชุมชน ตลอดจนการสรางความ

รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน และองคกรภาคเอกชน เพื่อชวยในการ

สรางจุดแข็งและการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป 

 4.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุงพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีสวนรวมในประชาคมโลก

ทางดานเศรษฐกิจ โดยการทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เปนรากฐานของการพัฒนา

อยางมดีุลยภาพ ซึ่งรวมถึงการศึกษาใหเขาใจความเปนไทยอยางถองแท เพื่อนําไปสูการสงวนและรักษา

ความแตกตางทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยูรวมกันในประชาคมโลกอยางมีเอกลักษณและ

ศักดิ์ศรี โดยเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหเกิดขึ้นกับบุคคลองคกร และสังคม โดยเปน

เปาหมายสําคัญที่จะตองดําเนินการ 
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 4.5 ดานการบริหาร 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ตองพัฒนาไปสูความเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานในระดับ

สากล โดยการพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยที่รับใชสังคม (Community Engagement University) และใหไดรับ

การยอมรับในระดับชาติ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ การปฏิบัติภารกิจ ไมวาจะเปนการผลิตบัณฑิต 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จะตั้งเปาหมายใหนําไปสูความมั่นคงและ

ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยยึดหลัก

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภบิาล เปนสําคัญ 
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หลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Law Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)  :     นิติศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อยอ (ไทย)   :     น .บ.  

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  :     Bachelor of Laws 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)  :     LL.B. 

3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนไมนอยกวา 142 หนวยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

 4.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

 4.2 ภาษาที่ใช 

  ภาษาไทย 

 4.3 การรับเขาศกึษา 

  รับนิสิตไทย และนิสิตตางชาติที่ใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

 4.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  ไมม ี   

 4.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
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5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   5.1 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2555 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2555 

 5.2 คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  

  ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554  

 5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

  ครั้งที่ 15/2554 วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

 5.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  

  ครั้งที่ 26(20/2554) วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554  

 5.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  

  วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555  

 5.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........  

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

6. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา  

           6.1 อาชพีที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เมื่อสอบผานตามหลักเกณฑการสมัครของอาชีพนั้น ๆ 

  6.1.1 นิติกร ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาล ฯ 

  6.1.2 นักกฎหมายในหนวยงานของเอกชน 

  6.1.3 ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

  6.1.4 ทนายความ 

  6.1.5 ตํารวจ พนักงานสอบสวน เจาหนาที่สอบสวนคดี 

  6.1.6 อนุญาโตตุลาการ 

  6.1.7 ตุลาการศาลปกครอง 

  6.1.8 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 

 6.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได หลังจากสอบไดเนติบัณฑิตไทย และสอบผานตามหลักเกณฑการ

สมัครของอาชีพนั้น ๆ 

  6.2.1 อัยการ 

  6.2.2 ผูพิพากษา 
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7. ปรัชญาของหลักสูตร  

 นิติศาสตรเปนศาสตรแหงการเรียนรูกฎเกณฑอันเปนบรรทัดฐานในการดํารงอยูรวมกันของ

มนุษยในสังคม รวมถึงการนําเอากฎเกณฑตางๆ มาใช เพื่อรักษาความยุติธรรม 

8. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 8.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในดานกฎหมายอยางมีคุณภาพ สงเสริมและพัฒนาทักษะดาน

กฎหมายทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรูคูคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ มี

ความรับผดิชอบตอสังคมและสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหสอดคลองกับความตองการและเปนที่พึ่ง

ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 8.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีแนวคิดดานการศึกษาที่สามารถบูรณาการความรูอยางเปนระบบได เพื่อ

นําไปศึกษาคนควา วิจัยองคความรูใหม แสวงหาและเรียนรูตลอดชีวิต  

 8.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหนําความรูไปใชประโยชนในดานการใหบริการวิชาการ และการเขาไปมีสวน

รวมกับชุมชนตลอดจนสงเสริมความรวมมือทางดานวิชาการกับสถาบันภายในประเทศ ตางประเทศ เพื่อ

ประโยชนใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  

 8.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ ฟนฟู และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น ตลอดจนรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
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9. การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน 

ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     

ตามพันธกิจของ     

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับหลักสูตร 

1. คุณธรรม จริยธรรม (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย

สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 

(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

2. ความรู (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎี          

ที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูใน

แนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ 

3. ทักษะทางปญญา (1) คิดอยางมวีิจารณญาณและอยางเปนระบบ  

(2) สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม  

(3) สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็น

ปญหาเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  

(4) ใชทักษะภาคปฏิบัติตามที่ไดรับการฝกฝน ไดอยางเหมาะสม  

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การมีมนุษยสัมพันธที่ ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ มคน

หลากหลายทั้ งภาษา ไทยและภาษาอั งกฤษได อย า งมี

ประสิทธิภาพ  

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งแสดงจุดยืน

อยางเหมาะสมตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ  
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ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     

ตามพันธกิจของ     

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับหลักสูตร 

(3) มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถปรับตัวเขากับผูอื่น

ไดเหมาะสม ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมอืที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอ

การทํางานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารหรือนําเสนอไดอยางเหมาะสม  

(2) สามารถแกไขปญหาหรือติดตามความกาวหนาโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต หรือการ

คํานวณตวัเลขถึงปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค  

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ

เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อสารการนําเสนออยางเหมาะสม  

6. สุนทรียศิลป (1) มีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม  

7. ทักษะการสงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่สงเสริมตอการดูแลรักษาสุขภาพ  

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม  

8 .  ทั กษะการปฏิบั ติ ก ารทาง

วิชาชีพ 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติการดานวิธีพิจารณาความ  

(2) มีทักษะในดานการใหบริการวิชาการดานกฎหมาย  
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หลักสูตรนติิศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1. ชื่อหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย   : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Law Program 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)  :     นิติศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อยอ (ไทย)   :     น.บ. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Bachelor of Laws 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)    :     LL.B. 

3. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จํานวนไมนอยกวา 138 หนวยกิต 

4. รูปแบบของหลักสูตร 

 4.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

 4.2 ประเภทของหลักสูตร 

  ปริญญาตรีทางวิชาการ 

 4.3 ภาษาที่ใช 

  ภาษาไทย 

 4.4 การรับเขาศึกษา 

  รับนิสิตไทย และนิสิตตางชาติที่ใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

 4.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

  ไมม ี   

 4.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
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5. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

              5.1 หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปดสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2560 

              5.2 คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

              5.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลยัพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 11 / 2560 วันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 

              5.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

 ครั้งที่ 26 (20/2554) วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554  

              5.5 สภามหาวทิยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2555  

 วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555  

             5.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........  

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

6. อาชีพที่สามารถปฏิบัติไดหลังสําเร็จการศึกษา  

 6.1 อาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย เมื่อสอบผานตามหลักเกณฑการสมัครของอาชีพนั้น ๆ 

  6.1.1 นิติกร ปลัดอําเภอ ปลัดเทศบาล ฯ 

  6.1.2 นักกฎหมายในหนวยงานของเอกชน 

  6.1.3 ที่ปรึกษาดานกฎหมาย 

  6.1.4 ทนายความ 

  6.1.5 ตํารวจ พนักงานสอบสวน เจาหนาที่สอบสวนคดี 

  6.1.6 อนุญาโตตุลาการ 

  6.1.7 ตุลาการศาลปกครอง 

  6.1.8 อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 



24 
 

 6.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได หลังจากสอบไดเนติบัณฑิตไทย และสอบผานตามหลักเกณฑการ

สมัครของอาชพีนั้น ๆ 

  6.2.1 อัยการ 

  6.2.2 ผูพิพากษา 

7. ปรัชญาของหลักสูตร  

 นิติศาสตรเปนศาสตรแหงการศึกษากฎเกณฑความยุติธรรม ใชกฎหมายมานอมนําอํานวย

ประโยชนแกประเทศชาติ และสันติสุขแกปวงชน 

8. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

            8.1 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางกฎหมายบูรณาการอยางมีคุณภาพ เปนระบบ ทั้งการศึกษา 

คนควา วิจัย และเรียนรูตลอดชีวิต 

  8.2 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะความสามารถทั้งวิชาการ วิชาชีพ พรอมทํางาน นําความรูไปใช

ประโยชน ใหบริการ มีสวนรวมกับชุมชน สถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศ ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

สมาชิกอาเซียน ประยุกตใชความรูสอดคลองกับความตองการและเปนที่พึ่งของประชาชน  เกิดประโยชน

ความเขมแข็งพัฒนาอยางยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและประชาชน 

           8.3 ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย 

รับผิดชอบตอประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ ฟนฟู สรางสรรค

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
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9. การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน 

 

ผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาติตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับหลักสูตร 

 1.คุณธรรม จริยธรรม (1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย

สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 

(3) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5) มีความกตัญู และนําคุณธรรม จริยธรรม มาใชในการ

ดําเนินชีวิต รู เขาใจ และยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม

ของนักกฎหมาย 

(6) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

(7) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี คุณคาของตนเองและผูอื่น ประพฤติ 

ปฏิบัติตนอยางสอดคลองกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมของ

นักกฎหมาย 

(8) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ ความซื่อสัตยสุจริต 

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม เปนพลเมืองที่มีคุณคา และใสใจ

ตอปญหาตาง ๆ ในสังคม 

2.ความรู (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

สําคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 

(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูใน

แนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ 

(4) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่

สําคัญในเนื้อหาที่ตนศึกษา และบทบัญญัติในกฎหมายพื้นฐาน
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และกฎหมายเฉพาะทาง เพื่อนําไปศึกษาคนควาในระดับสูงขึ้น

ไป หรือศึกษาวิจัย หรือคนควาเพื่อใชประโยชนในการประกอบ

วิชาชีพ 

(5) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูใน

แนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็น ตระหนักรูและ

ตื่นตัวตอการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม ๆ และปญหากฎหมายที่เกิดขึ้นในทองถิ่น สังคม และ

ประเทศชาต ิ

(6) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ นําหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของกฎหมายไป

ปรับใชกับปญหาขอเท็จจริงไดอยางครบถวนถูกตอง 

3.ทักษะทางปญญา (1) คิดอยางมวีิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

(2) สามารถวิเคราะหปญหา รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

(3) สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็น

ปญหาเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

(4) ทักษะภาคปฏิบัติตามที่ไดรับการฝกฝน ไดอยางเหมาะสม 

(5) มีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแบบองครวมคิด

สรางสรรคและคิดอยางเปนระบบ สามารถวิพากษ วิจารณ 

สนับสนุน โตแยง และรับฟงความเห็นจากบุคคลอื่น อยาง    

รอบดานและเปนกัลยาณมิตร 

(6) สามารถวิเคราะหปญหา ใชและตคีวามกฎหมาย เทียบเคียง

และคนหาหลักเกณฑหรือทางเลือกที่เหมาะสมรวมทั้งประยุกต

ความรูทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสม นํามาปรับใชกับ

ขอเท็จจริงหรือปญหาตาง ๆ ที่เกิดกับการแกปญหาไดอยาง

เหมาะสม ถูกตองและเปนธรรมแกกรณี 

(7) สามารถสืบคน ไดมาซึ่งขอเท็จจริง ขอมูลอื่น ๆ รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและสรุปขอเท็จจริงที่ไดมา แปลผล

ขอมูล ประเด็นปญหาเพื่อใชในการแกปญหาอยางสรางสรรค 

(8) ใชประสบการณทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหมในการ

แกปญหาไดอยางเหมาะสม ตระหนักถึงความสําคัญของการ
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เรียนรูตลอดชีวิต มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

พัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

4.ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  การมีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ มคน

หลากหลายทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษไดอย า งมี

ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพรอมทั้งแสดงจุดยืน

อยางเหมาะสมตามบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถปรับตัวเขากับผูอื่น

ไดเหมาะสม ทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(5) มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

(6) สามารถวางตัว รับฟงความเห็นของผูอื่นอยางใสใจและให

เกียรติแกกัน แสดงความคิดเห็นพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

เหมาะสมตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ยอมรับใน

ความแตกตางในความเห็น 

(7) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถปรับตัวในสังคมที่มี

ความหลากหลายเขากับผูอื่นไดเหมาะสม มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ การควบคุมอารมณและความอดทน ทํางานเปนทีมได

อยางมปีระสิทธิภาพ 

(8) ใชสิทธิเสรีภาพโดยไมกระทบผูอื่น มีความรับผิดชอบการ

พัฒนาการเรียนรูทั้งตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง ประพฤติ

ตนเปนพลเมืองดีของสังคม 

(9) มีทักษะในการดําเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ี

(1) มีทักษะในการเลือกใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอ

การทํางานที่ เกี่ยวของ รวมทั้งมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารหรอืนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

(2) สามารถแกไขปญหาหรือติดตามความกาวหนาโดยใช

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือการแสดงสถิติประยุกต หรือการ

คํานวณตัวเลขถึงปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการ

เขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อสารการนําเสนออยางเหมาะสม 
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(4) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการ

ทํางานที่เกี่ยวของกับการใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้ง

ในดานการศึกษา การคนควา การสื่อสารระหวางบุคคล        

อยางมปีระสิทธิภาพและรูเทาทัน 

(5) สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร  

หรือนําสถิติมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การประกอบ

วิชาชีพหรืออาชีพและแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

เหมาะสมแกกรณี 

(6) มีทักษะการใชการสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นําเสนอ ตลอดจนการซักถาม ที่ทําใหบุคคลอื่น

เขาใจไดงายและชัดเจน ใชภาษาตางประเทศที่เหมาะสมแก

กรณี และใชภาษาเขียน เพื่อเรียบเรียงและจัดทําเอกสารสําคัญ

ตาง ๆ 

6.สุนทรียภาพ (1) มีความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

(2) มีความรู ความเขาใจและซาบซึ้งในคุณคาของศาสตรที่

ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

7.ทักษะการสงเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่สงเสริมตอการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพไดอยางเหมาะสม 

8.ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชพี (1) ทักษะในการปฏิบัติการดานวธิีพิจารณาความ 

(2) มีทักษะในดานการใหบริการวิชาการดานกฎหมาย 
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AUN. 1 Expected Learning Outcomes 

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with 

the vision and mission of the university 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค 3 ขอ ดังนี้ 

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางกฎหมายบูรณาการอยางมีคุณภาพ เปนระบบ ทั้งการศึกษา 

คนควา วิจัย และเรียนรูตลอดชีวิต  

 2. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะความสามารถทั้งวิชาการ วิชาชีพ พรอมทํางาน นําความรูไปใช

ประโยชน ใหบริการ มีสวนรวมกับชุมชน สถาบันตาง ๆ ทั้งในประเทศ ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

สมาชิกอาเซียน ประยุกตใชความรูสอดคลองกับความตองการและเปนที่พึ่งของประชาชน เกิดประโยชน

ความเขมแข็งพัฒนาอยางยั่งยืนในชุมชน สังคม ประเทศชาต ิและประชาชน 

 3. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม มีจิตยุติธรรม ยึดมั่นหลักนิติธรรม จริยธรรมนักกฎหมาย 

รับผิดชอบตอประชาชน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีเจตคติที่ดีในการอนุรักษ ฟนฟู สรางสรรค

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ อนึ่ง ในชวง

ศตวรรษที่ 21 นี้ การศึกษาไดเนนหนักและใหความสําคัญไปที่ learning outcomes ของทั้งในระดับหลักสูตร

และรายวิชา เพราะเปนเครื่องกําหนดและตัวชี้วัดที่สําคัญวาผูเรียนมีความรูความสามารถ หรือสามารถ     

ใชทักษะตาง ๆ ตามที่ ได เรียนไปจากหลักสูตรหรือไม การกําหนด Expected Learning Outcomes            

ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นั้นพิจารณาจากความตองการและ       

ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งไดแก คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต         

และพนักงานสายสนับสนุน จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรและปรับ Expected Learning Outcomes จาก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งจากเดิมมี 23 ขอยอยเพิ่มเปน 24 ขอยอย เพื่อใหมั่นใจวา Expected 

Learning Outcome สามารถตอบวัตถุประสงคของหลักสูตรไดทุกขอ และยังสอดรับกับวิสัยทัศน และพันธ

กิจ        ของมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดของผลการเรียนรูที่คาดหวังมีบรรจุอยูใน มคอ.2 หลักสูตร                 

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 4 วาดวยผลการเรียนรู กลยุทธการสอน         

และการประเมินผล1 

ในระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยามีการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ไว ดังนี้ “มหาวิทยาลัย

พะเยา มุงเนนการพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) ที่รับใชสังคม 

(Community Engagement) มุงปฏิบัติภารกิจดานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากล          

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองคความรูสูชุมชนใหเขมแข็ง

                                                           
1 มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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และสังคมเปนสุข จะเปนรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ ใหนําไปสูการแขงขันไดแบบยั่งยืน          

ในประชาคมโลก” และมีการกําหนดพันธกิจ (Mission) ของมหาวทิยาลัยไว 5 ดาน ไดแก 1.ดานการผลิต

บัณฑิต 2.ดานการวิจัย 3.ดานการบริการวิชาการ 4.ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ                     

5.ดานการบริหาร โดยในดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยตั้งเปาหมายบัณฑิตที่พึงประสงคไว 8 ประการ 

คือ 1. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 2. เปนผูมีความรู 3. เปนผูมีทักษะทางปญญา 4. เปนผูมีทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5. เปนผูมีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. เปนผูมีสุนทรียศิลป 7. เปนผูมีทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ  8. เปนผูมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ2 ซึ่ งเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานการอุดมศึกษา  

ในระดับรายวิชา แตละรายวิชาจะมีการกําหนดผลการเรียนที่คาดหวังไวใน มคอ.3 โดยกําหนดไว

ในหมวดที่ 4 วาดวยการพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต โดยรายละเอียดของผลการเรียนที่คาดหวังที่ระบุใน

มคอ.3 ของแตละรายวิชานั้น มีความสอดรับกับ ELO ของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะแตกตางกันไปใน

รายละเอียดปลีกยอยในแตละรายวิชา และนิสิตสามารถดาวนโหลด มคอ.3 ไดเมื่อเปดภาคเรียนจาก

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ คณะนิติศาสตรยังมีโครงการ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อสื่อสารให

ผูเรียนไดทราบ และบรรลุผลการเรียนที่คาดหวัง เชน คณบดีไดจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนิสิต เพื่อแสดง

วิสัยทัศนในการทํางานเพื่อใหนิสิตคณะนิติศาสตรที่ศึกษาอยูไดรับรูและเขาใจถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ, มีการดําเนินโครงการในแผนปฏิบัติการ เชน โครงการพัฒนา

ศักยภาพการเรียนรูของนิสิตใหอยูและเรียนอยางมีความสุข  กิจกรรมจัดสงนิสิตเขารวมแขงขัน

ความสามารถทางวิชาชีพ เพื่อตอบสนองการบรรลุผลการเรียนที่คาดหวังดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ และ

เพิ่มสมรรถนะทางวิชาการใหแกผูเรียน หรือโครงการนิติฯแบกกระเปาเปดประสบการณตะลุยเอเชีย           

ที่ใหนิสิตไดมีโอกาสเปดโลกทรรศนในประเทศตาง ๆ ในเอเชีย หรือโครงการของมหาวิทยาลัยที่ให          

ทุนผูเรียนเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษ อันจะทําใหผูเรียนสามารถบรรลุผลการเรียน      

ที่คาดหวังในดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ พัฒนาทักษะทางการสื่อสาร และ

พัฒนาบุคลิกภาพ เปนตน 

นอกจากนี้ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ยังถูกสื่อสารไปยังคณาจารย และเจาหนาที่สายสนับสนุน        

ซึ่งถือวาเปนผูที่มีสวนไดเสียของหลักสูตรดวยการประชุมประจําคณะในแตละครั้ง และการจัดโครงการ

สัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิกการเรียนการสอน การวัดผลของคณาจารย ที่มี

วัตถุประสงคหลักในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากแบบ Rule-based มาเปนแบบ Outcome-based 

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

                                                           
2 นโยบายและทิศทางการบรหิารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2558-2561 (ครั้งที่ 2) ดูเพิ่มเติม http://www.up.ac.th/Manual_Policy_UP.aspx 
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1.2 The expected learning outcomes cover both subjects specific and generic            

(i.e. transferable) learning outcomes 

 จากการวิเคราะหคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยพะเยา และอัตลักษณของ

บัณฑิตคณะนิติศาสตรสามารถกําหนดผลการเรียนรูออกเปนผลการเรียนรูเฉพาะดาน และผลการเรียนรู

ทั่วไป โดยบัณฑิตจะแสดงใหเห็นวาบัณฑิตไดรับผลการเรียนรูเฉพาะดานก็ตอเมื่อ บัณฑิตเปนผูมีความรู 

(ขอที่2) และมีทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ขอที่ 8) ในขณะที่บัณฑิตจะแสดงใหเห็นวาบัณฑิตไดรับผล

การเรียนรูทั่วไปก็ตอเมื่อ บัณฑิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม (ขอที่ 1) เปนผูมีทักษะทางปญญา (ขอที่ 3) 

เปนผูมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (ขอที่ 4) เปนผูมีทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอที่ 5) เปนผูมีสุนทรียศิลป (ขอที่ 6) และเปนผูมี

ทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ (ขอที่ 7) ตารางที่ 2 แสดงตัวอยางของการสอดรับใน       

แตละรายวิชากับทักษะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งผลการเรียนรูทั่วไป และผลการ

เรียนรูเฉพาะดาน โดยในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการกําหนด 

Curriculum Mapping เพื่อกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้งสองประการเฉพาะในแตละรายวิชาใน มคอ.23 

ดวย ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับหลักสูตรแลว จะเห็นไดวาผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ของหลักสูตรนั้น ไดถูกกําหนดขึน้สอดคลองกับลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ นิสิตคณะนิติศาสตรยังมีโอกาสเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการตาง ๆ ที่จะ

ชวยผลักดันใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองใหไดรับผลการเรียนรูที่คาดหวังอีก เชน โครงการครู             

นักกฎหมายเพื่อชุมชน ซึ่งเปนโครงการที่นิสิตลงพื้นที่ใหความรูแกโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดพะเยาและ

ชาวบาน ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้ นิสิตจะไดรับผลการเรียนที่คาดหวังครอบคลุมครบทุกขอ                

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the 

stakeholders 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของ         

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา ไดผานการระดมความคิดเห็น ความตองการจากผูมีสวนไดเสียในการ

พัฒนาหลักสูตร ไดแก อาจารยประจําคณะ ผูบริหาร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก เจาหนาที่สายสนับสนุน 

ตลอดจนพิจารณาดําเนินการตามมาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานการรับรองหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความ 

                                                           
3 มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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เปนตน และสังเคราะหความคิดเห็นตางๆ กําหนดขึ้นไวในผลการเรียนรูที่คาดหวัง4 ไดมีการรับฟงความเห็น

จากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของและไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับลดจํานวนหนวยกิตจาก 142 

ลดลงเหลือ 138 หนวยกิต ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยและทิศทางของ    ราง มคอ.1 

ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นอกจากนี้ไดเพิ่มรายวิชาเอกบังคับเพื่อสรางอัตลักษณของบัณฑิต พัฒนา

ทักษะการปฏิบัติงาน ภาวะการมีงานทํา และตอบสนองตอความตองการของสังคม เชน รายวิชากฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา 2(1-3-4), กฎหมายสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ        2(1-3-4), 

กฎหมายบริหารงานภาครัฐ 2(1-3-4) และวิชาคลินิกฝกงานวิชาชีพนักกฎหมาย 6(0-18-9) และพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนโดยเพิ่มและสอดแทรกทักษะการปฏิบัติหรือการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 

(clinical legal education) เพิ่มขึ้น เพื่อใหบัณฑิตสามารถบรรลุเปาหมายเปนบัณฑิตที่พึงประสงค และ

ตอบสนองความตองการของผูมสีวนไดสวนเสียในตลาดแรงงานดวย 

นอกจากนี้ ผลการประเมินบัณฑิตจากผูใชบัณฑิตของคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยา ยังอยูใน

เกณฑคาเฉลี่ยที่สูง ซึ่งถือเปนขอมูลปอนกลับที่สามารถประเมินไดวาผูใชบัณฑิตในตลาดแรงงานมีความ   

พึงพอใจในบัณฑิตคณะนิติศาสตร ในขณะที่ขอมูลปอนกลับความพึงพอใจระดับหลักสูตรที่ไดจากศิษยเกา 

(Alumni) นั้น มีการเก็บขอมูลครั้งแรกในระดับมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2559 และจะดําเนินการเก็บ

ขอมูลตอไปในอนาคต 

 ตารางที่ 1 ผลประเมินความพึงพอใจโดยผูใชบัณฑิตและศิษยเกายอนหลัง 5 ป5 

ระดับความพึงพอใจ TQF 5 ดาน คุณธรรม ความรู ปญญา 
ทักษะ

ความสัมพันธฯ 

ทักษะการ

วิเคราะห

เชิงตัวเลข 

คาเฉลีย่ 

ป 2555 

ผูใชบัณฑิต 

ศิษยเกา 

 

4.23 

N/A 

 

4.34 

N/A 

 

4.31 

N/A 

 

4.29 

N/A 

 

4.23 

N/A 

 

4.28 

N/A 

ป 2556 

ผูใชบัณฑิต 

ศิษยเกา 

 

4.33 

N/A 

 

4.01 

N/A 

 

3.98 

N/A 

 

4.24 

N/A 

 

3.89 

N/A 

 

4.09 

N/A 

ป 2557 

ผูใชบัณฑิต 

ศิษยเกา 

 

4.61 

N/A 

 

4.27 

N/A 

 

4.12 

N/A 

 

4.39 

N/A 

 

3.90 

N/A 

 

4.26 

N/A 

ป 2558 

ผูใชบัณฑิต 

 

4.75 

 

4.53 

 

4.43 

 

4.46 

 

4.46 

 

4.53 

                                                           
4 มคอ.2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
5 รายงานขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดเสีย ปการศึกษา 2555-2559 
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ระดับความพึงพอใจ TQF 5 ดาน คุณธรรม ความรู ปญญา 
ทักษะ

ความสัมพันธฯ 

ทักษะการ

วิเคราะห

เชิงตัวเลข 

คาเฉลีย่ 

ศิษยเกา N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ป 2559 

ผูใชบัณฑิต 

ศิษยเกา 

 

4.75 

4.43 

 

4.53 

3.99 

 

4.43 

4.05 

 

4.46 

3.98 

 

4.46 

3.89 

 

4.53 

4.07 

 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

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  

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

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดมี

การดําเนินการจัดทํา มคอ. 26ตามมาตรฐานการดําเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา7 ที่มี

รายละเอียดเนื้อหาครบถวน ครอบคลุม ทันสมัย และนาสนใจ เนื้อหาหลักสูตรที่ใชมีความสอดคลองกับ

การดําเนินงานหลกัสูตรอันเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 

framework for Higher Education: TQF) รวมทั้งเนื้อหาสอดคลองกับสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติ

บัณฑิตยสภา สภาทนายความและมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ขอมูลเนื้อหาของหลักสูตรมีการปรับปรุงให

ครบถวน ทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเผยแพรในเว็บไชต เลมคูมือนิสิต  สื่อออนไลน 

นอกจากนี้โดยเฉพาะหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่ปรับปรุงพัฒนาขึน้มาจาก

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยไดรับขอมูลตาง ๆ ในการปรับปรุงทบทวน

หลักสูตรจากผูที่เกี่ยวของไดปรับลดจํานวนวิชา ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรลดลงจากเดิม 

142 หนวยกิต ลดเหลือ 138 หนวยกิตเนนชั่วโมงใหมีทักษะการฝกปฏิบัติเกือบทุกรายวิชามากขึ้นซึ่งตาง

จากเดิม ที่เนนชั่วโมงการบรรยายเปนหลัก อันสอดคลองกับการเรียนรูตลอดชีวิตและการเรียนการสอน  

ในศตวรรษที่ 21 ดังปรากฏจากหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ สวนใหญที่ปรับเปน 3(2-2-5), 2(1-3-4),    

6(0-18-9) และเปนตามความตองการของผูมีสวนไดเสีย ผูใชบัณฑิต ในหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรกรณีที่มีการลาศึกษาตอเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ครบถวนอยูตลอดการดําเนินงาน

หลักสูตร นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรไดเพิ่มรายวิชาเอกบังคับที่เขากับสถานการณความเปลี่ยนแปลงในโลก

ปจจุบัน เชน วิชากฎหมายสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  2(1-3-4), วิชากฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา 2(1-3-4) และการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กลุมวิชากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กลุมวิชากฎหมายเอกชนและธุรกิจ โดยขอมูลตาง ๆ เหลานี้จะชวยเปนสิ่งกระตุนใหเกิด

ความมั่นใจและเกิดแรงจูงใจใหมีความสนใจของผูเรยีนรวมทั้งผูมีสวนไดเสียมากขึ้น 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 

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

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555และหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีการกําหนดรายละเอียดของเนื้อหาวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรใหมีความชัดเจน ครบถวน 

ทันสมัยมีสัดสวนที่เหมาะสม ใชไดจริง และเกิดผลดีตอผูเรียนโดยมีเนื้อหาที่เปนลักษณะเฉพาะของ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน วิชาเอกบังคับ 

วิชาเอกเลือก ที่ เพิ่มความโดดเดนเนนการฝกปฏิบัติมากขึ้น มีกลุมสาขาวิชาเอกเลือก ที่มีมากขึ้น            

อันสอดคลองกับทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพกฎหมายที่หลากหลายนอกเหนือจากดานความรู และทัศนคติ 

                                                           
6 มคอ.2 http://www.law.up.ac.th/www/course/มคอ.2.pdf 
7 คูมือการดําเนินงานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2554 ใน http://www.up.ac.th/zulu_store/FileStorage.aspx?fileID=3799 
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โดยเฉพาะหลักสูตรนิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่เนนการออกแบบการสอนที่เปนการ

ฝกปฏิบัติเกือบทุกรายวิชา ทั้งนี้การดําเนินการหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ. 3 ของรายวิชาตาง ๆ ของผูสอน

ที่ปรึกษาหารือรวมกันจัดทําขึ้นและทําความเขาใจถึงรายละเอียดตาง ๆ แมจะมีหลายกลุมเรียนในแตละ

วิชาก็ตาม และดําเนินการปรับปรุงกอนเปดเรียนรวมทั้งนิสิตเขาถึงขอมูล มคอ.3 ในวันแรกของการเปด

เรียน จากอาจารยผูสอนหรือดาวนโหลดจากระบบการลงทะเบียนเรียนในแตละรายวิชาของภาคการศึกษา

นั้น8 ซึ่ง มคอ. 3 ไดแสดงถึงรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรมหรือสื่อการ

สอน วิธีการวัดประเมินผล ที่เปนมาตรฐานการเรียนรูและแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) สัดสวนคะแนนของการ วัดประเมินผลสัปดาหที่วัด

ประเมินผลเพื่อเปนหลักประกันอันสะทอนถึงการดําเนินการที่สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) 

ของหลักสูตร “ยึดมั่นหลักนิติธรรม สรางสรรคจิตอาสา เกงกลาวิชาการ” ที่เกี่ยวกับผูสอน วิธีการและ

ผลลัพธที่ผูเรียนจะไดรับ และการรายงานผลการดําเนินงานภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาใน 

มคอ. 5 เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาตอไปอันเปนประโยชนตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 

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

the stakeholders 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.25609 มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมี มคอ .2 ซึ่งไดสรุปขอมูลสําคัญ ๆ ที่สามารถอาน

และเขาใจงาย ทําการเผยแพรเปนไฟลในเว็บไซตของคณะนิติศาสตร ในเอกสารแนะนําหลักสูตร โปสเตอร 

สื่อออนไลน เพื่อใหผูมีสวนไดเสีย เชน นักเรียน ครูแนะแนว อาจารยผูสอน ผูใชบัณฑิต นิสิต ผูปกครองของ

นิสิต ศิษยเกาและบุคคลทั่วไปไดทราบและเขาถึงเนื้อหาสาระตาง ๆ ที่สําคัญตามที่ตองการเกี่ยวกับ

ขอกําหนดหลักสูตร อาทิ ขอมูลการไดรับอนุมัติหลักสูตร สถานที่ทําการสอน ระบุถึงการรับรองคุณภาพ

หลักสูตรโดยสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาและสภาทนายความ ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิที่

ไดรับเมื่อสําเร็จการศึกษา การประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

เกณฑการรับเขาของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรและขอกําหนดเกี่ยวกับรายวิชา ระดับการศึกษา 

คุณสมบัติตาง ๆ และวันที่ปรับปรุงหลักสูตร  

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 

 

                                                           
8 www.reg.up.ac.th 
9 มคอ.2 ใน http://www.law.up.ac.th/www/course/มคอ.2.pdf 
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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] 
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AUN. 3 Program Structure and Content 

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the 

expected learning outcomes 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 255510 และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งมี มคอ.2 ไดกําหนดถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางครอบคลุมในดาน

ตาง ๆ สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรไวอยางชัดเจน และไดดําเนินการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละ

ดาน วิธีการสอน การวัดประเมินผล เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลการเรียนรูของนิสิตตามมาตรฐานเกณฑ

สกอ.และมหาวทิยาลัยพะเยาดังนี ้

กลยุทธดานคุณธรรม จริยธรรม อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมใน

การสอนทุกรายวิชาซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักกฎหมายที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่ง และหลักสูตรมีรายวิชา

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย ซึ่งเปนวิชาแกน เปนการปลูกฝงและใหนิสิตไดตระหนักถึงความสําคัญของ

วิชาชีพนักกฎหมายที่ตองอาศัยคุณธรรมจริยธรรมอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อเปนการปลูกฝงให

นิสิตมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย การเขาช้ันเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธดานความรู มีจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี 

และปรับใชในทางปฏิบัติโดยสมมติเหตุการณหรือนํากรณีศึกษามาวิเคราะห และจัดใหมกีารเรียนรูจาก

กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากร

บรรยายพิเศษ ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ 

กลยุทธดานทักษะทางปญญา จัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหนิสิตไดฝกฝน

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ  สามารถแสดงออกซึ่งศักยภาพที่เห็นถึงความคิด

สรางสรรค โดยการวิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับการแกไขปญหาของสังคมที่ เกิดขึ้นจริง หรือ

สถานการณจําลองดวยกระบวนการหารือรวมกัน และการทํางานเปนทีม การอภิปรายกลุม เพื่อให

เรียนรูจากกรณีศกึษาที่เกิดจากเหตุการณจริงในสังคม 

 กลยุทธดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ จัดใหมีการทํางานเปน

กลุม การทํางานที่ตองติดตอประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการปฏิสัมพันธกับ

บุคคลอื่นหรือผูมีประสบการณ ,กลยุทธดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศจัดใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหาโดยการวิเคราะห และใชเทคโนโลยี

                                                           
10 มคอ 2.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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สารสนเทศเพื่อเกิดประโยชนในดานกฎหมาย มีการวิพากษวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและ

กลุมนิสิตรวมถึงเรียนรูเทคนิคการประยุกตการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณเพื่อ

การสือ่สาร 

กลยุทธดานสุนทรียศิลป ใหนิสิตไดตระหนักถึงคุณคาดานศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาทองถิ่น และปลูกฝงใหรูจักและรวมกันอนุรักษ ฟนฟู และรักษาไวซึ่งคุณคาของศิลปะอัน

ทรงคุณคาเหลานั้น ปลูกฝงใหนิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรูจักการควบคุมอารมณ การเปนผูมีจิตใจดี

งาม มีศิลปะในจิตใจ รูจักวิธีการที่เรียนอยางมคีวามสุข 

 กลยุทธดานทักษะการสงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพสงเสริมใหนิสิตดูแลและรัก

สุขภาพ แนะนําการวางตัวรวมทั้งปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพดี เพราะ

อนาคตนิสิตนักกฎหมายตองนําความรูไปทําประโยชนใหกับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะชวย

ทําใหเปนคนที่เคารพเชื่อถือของผูพบเห็น ทําใหเสริมความสงางาม ความมีบุคลิกภาพที่ดีใหแกตนเอง 

 กลยุทธดานการปฏิบัติการทางวชิาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยแสดงบทบาทสมมติ ไปบริการ

วิชาการแกชุมชนสังคม ฝกปฏิบัติงานดานกฎหมาย หรือฝกปฏิบัติในศาลจําลอง หรือเขาเยี่ยมชมหรือ

ศึกษาดูงานสถานที่ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพดานกฎหมาย การศึกษาหรือวิเคราะหกรณีศึกษาตางๆ อัน

เกี่ยวของกับวิชาชีพกฎหมาย เชน ในการลงพื้นที่โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดลที่ผานมาของคณะ

นิติศาสตรอาจารยผูสอนไดนํานิสิตไปแสดงบทบาทสมมติแกชุมชนในกลุมผูสูงอายุ “สุขใจวัยเกา” ซึ่ง

เปนการเผยแพรความรูทางกฎหมายและชวยแกปญหาสังคมเกี่ยวกับมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ผานการแสดง

สถานการณจําลอง (แสดงละคร) ซึ่งทําใหประชาชนเขาใจกฎหมายไดงายขึ้นการไดรับรางวัลชนะเลิศ

และรางวัลอื่นๆ ในการแขงขันศักยภาพทางวิชาการหรือการตอบปญหาทางกฎหมายของนิสิตในระดับ

ภูมิภาคและประเทศ การทํางานวิจัยของนิสิตชั้นป 4 ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งไดศึกษาปญหาของ

สังคมที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่มาอันกอใหเกิดประโยชนในหาแนวทางแกไข เชน ปญหาขยะ น้ําเสียที่

เกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอม ปญหาวินัยจราจรของนิสิตที่เกี่ยวกับกฎหมายจราจรทางบก ปญหาบุก

รุกที่ดินสาธารณะ ปญหาคนไรรัฐไรสัญชาติในพื้นที่อําเภอเชียงมวน เปนตน 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ปรับปรุงหลักสูตรจากขอมูลของผูที่

เกี่ยวของโดยหลักสูตรนี้ไดเนนผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตาง ๆ อยางครอบคลุมสอดคลองกับ

โครงสรางหลักสูตรไวอยางชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะการใหนิสิตเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจึงทําใหมีการ

พัฒนาการสอนที่หลากหลายกวาเดิม และไดดําเนินการพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน วิธีการสอน 
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การวัดประเมินผลใหมเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลการเรียนรูของนิสิตที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การสอน

แบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and discussion) การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem based) 

การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-study) การสอนแบบมุงเนนการคิดวิเคราะห 

(Criticality-based instruction) การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency based) การสอนแบบมุงเนน

การสรางผลผลิต (Productivity-based instruction) การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) การ

สอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก (Clinical Legal Education)ซึ่ง

คณาจารยในคณะไดมีการหารือพูดคุยถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและการวัดผลของหลักสูตรของ

คณะในโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลของ

คณาจารยที่ผานมาเพื่อใหสอดคลองเชื่อมโยงกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและนําไปสูการชวยใหบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ในอนาคตตอไป 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5   

 

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

outcomes is clear 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นั้นไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตร

นิตศิาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  ไดกําหนดใหผูเรียนในหลักสูตรมีระดับการเรียนรูจาก

ดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor) ใน

หลักสูตรผานแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยกําหนดอยางชัดเจนวารายวิชาไหนจะตองมีความ

รับผิดชอบหลักที่เปนสิ่งตองเนนมาก (จุดดํา) เชน ดานคุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทักษะการสื่อสารการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ สวนความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) ที่ควรใหมี เชน ดานสุนทรียศิลป ทักษะการ

สงเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพและถายทอดความเขาใจในเรื่องดังกลาวระหวางผูสอนและ

ผูเรียน เพื่อทําใหกระบวนการเรียนรูมีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและยังกําหนดวิธีการ

สอน การวัดประเมินผลในความรับผิดชอบตามมาตรฐานผลการเรียนรูดังกลาวอยางเชื่อมโยงกัน ทั้งนี้

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมของ

หลักสูตรลดลง จํานวนวิชาแกนลดลง สวนจํานวนวิชาเอกบังคับมีเพิ่มมากขึ้นโดยปรับเปลี่ยนให

สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน เชน รายวิชากฎหมายสิ่งแวดลอมและการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  2(1-3-4), วิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา 2(1-3-4) และการศึกษา
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กฎหมายเชิงคลินิก เปนตน ทั้งนี้แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)11 แตละรายวิชาเปนไปตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของ

หลักสูตรที่เนนทักษะปฏิบัติมากขึ้นโดยปรากฏจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติในรายวิชาตาง ๆ เกือบทุก

รายวิชาของหลักสูตร 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

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

date 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีเนื้อหารายวิชาทีท่ันสมัยสอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเปนไปตามเกณฑการรับรองหลักสูตรของสํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ12ความสอดคลองกับการดําเนินงานหลักสูตรอันเปนไป

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ )Thai Qualifications framework for Higher 

Education: TQF (     มีรายวิชาเอกเลือกที่หลากหลายรวม 5 กลุม เชน กลุมสาขากฎหมายธุรกิจและ

การคาระหวางประเทศ กลุมสาขาวิชากฎหมายมหาชน กลุมสาขากฎหมายระหวางประเทศ กลุมสาขา

กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุมสาขากฎหมายอาญาและกระบวนการ

ยุติธรรม ทั้งนี้หลักสูตรไดมีการจัดเรียงรายวิชาอยางเปนระบบอยางชัดเจนโดยแสดงถึงความถึง

ความสัมพันธตั้งแตรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาระดับกลาง และรายวิชาเฉพาะทาง มีความเชื่อมโยง

สัมพันธกันเพื่อบรรลุ ELOs โดยกําหนดให 

ชั้นปที่ 1 มีแผนการเรียนในรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกฎหมายพื้นฐานสําหรับผูเริ่ม

เรียนแตละภาคเรียนจํานวน 5 รายวิชา เชน วิชากฎหมายแพงหลักทั่วไป กฎหมายมหาชนเบื้องตน 

กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายนิติกรรมและสัญญา เปนตน เปนการเรียนรูกฎหมายเพื่อใหมีความรู

ความเขาใจกฎหมายขั้นตนและเขาใจถึงทักษะชีวิตที่จําเปนของตนกอนโดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร

โครงการรับรายงานตัวนิสิตใหม ผูปกครองพบผูบริหารและบมเพาะตนกลานักกฎหมายเพื่อความเปน

เลิศ 

                                                           
11 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ใน มคอ .2 

12 มคอ.2 ภาคผนวก ช 
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ชั้นปที่ 2 กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูถึงกฎหมายสารบัญญัติ ที่กลาวถึงสิทธิ หนาที่และความ

รับผิดชอบระหวางบุคคล และระหวางบุคคลกับรัฐ ซึ่งเปนวิชาที่ตอยอดจากการเรียนในรายวิชาในป

แรกมีรายวิชากฎหมายจํานวน 11 รายวิชา เชน กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายละเมิด กฎหมายอาญา 

กฎหมายปกครอง เปนตน เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจกฎหมายใหมีความเขมขนมากขึ้นอันตอยอดจาก

การเรียนในชั้นปแรก  

ชั้นปที่ 3 กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูถึงกฎหมายวิธีสารบัญญัติ )กฎหมายวิธีพิจารณาความ (

และภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายเพื่อสามารถนําเอาความรูจากรายวิชาสารบัญญัติที่ไดเรียนปที่มา

เนนไปปรับใชและวิเคราะหไดในทางปฏิบัติหร ือการพิจารณาคดีความมีจํานวนวิชากฎหมายจํานวน 12 

รายวิชา เชน กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน 

กฎหมายระหวางประเทศ และภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย เปนตน 

ชั้นปที่ 4 กําหนดใหผูเรียนไดเรียนรูถึงคุณธรรมจริยธรรมและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดย

หลักสูตรมีวิชาเอกเลือกจํานวน 5 กลุมสาขาอันเปนกฎหมายเฉพาะดานในกลุมสาขาวิชาตางๆ เพื่อ

ตอบสนองถึงความสนใจเฉพาะดานของผูเรียนมีรายระเบียบวิธีวิจัยที่ใหนิสิตนําเอาสถานการณที่

เกิดขึ้นในสังคมอันเชื่อมโยงบูรณาการกับกฎหมายเพื่อตอยอดใหเกิดพัฒนาที่เปนประโยชนได อันเปน

การเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและสงผลไปสูผลการเรียนรูที่คาดหวัง และวิชาเลือกเสรีซึ่ง

เปนโอกาสใหนิสิตไดมีอิสระในการเรียนรูในสิ่งที่สนใจ13 

นอกจากนี้ไดมีการนําผลการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนไดเสียมาปรับปรุงโครงสรางของ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดวยโดยปรับลดใหมีจํานวน 138 หนวยกิต 

จํานวนวิชาแกนลดลง สวนจํานวนวิชาเอกบังคับมีเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งยังใหกลุมสาขาวิชาการศึกษา

กฎหมายเชิงคลินิก เพิ่มเปนวิชาเอกบังคับในหลักสูตรโดยในลงเรียนในชั้นป 4 และยังไดเพิ่มกลุมสาขา

วิชาเอกเลือกใหเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความสนใจผูใชบัณฑิตและผูเรียนจากเดิม 5 กลุมเพิ่มเปน 6 กลุม

สาขาวิชา คือ กลุมสาขาวิชากฎหมายมหาชน กลุมสาขากฎหมายธุรกิจและเอกชน กลุมสาขากฎหมาย

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติกลุมสาขากฎหมายระหวางประเทศ กลุมสาขากฎหมายทรัพยสิน

ทางปญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมสาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งรายวิชา

ในหลักสูตร เชน  วิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา วิชากฎหมายแรงงาน วิชากฎหมายการคาระหวาง

ประเทศ วิชากฎหมายภาษีอากร วิชากฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี

ครอบครัว วิชากฎหมายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สอดคลองกับการเกิดขึ้นศาลชํานัญพิเศษ 

                                                           
13 แผนการศึกษาในหลักสูตร 
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เชน ศาลแรงงาน ศาลลมละลาย ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ศาลภาษีอากร 

ศาลเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งการจัดตั้งศาลสิ่งแวดลอมในอนาคตดวย นอกจากนี้ยังไดดําเนินการ

ใหมีการทบทวนหลักสูตรโดยการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบหลักสูตรกรณีที่ลาศึกษาตอ ตลอดจนปรับ

แผนการเรียนในรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายใหเหมาะสมกับพื้นฐานความรูและประสบการณของ

ผูเรียน มีความทันสมัย รวมทั้งคํานึงถึงความเชื่อโยงของรายวิชากับ ELOs จากเดิมเรียนใหเรียนในชั้นป

ที่ 1 เปลี่ยนเปนใหเรียนในชั้นปที่ 4 และกําหนดใหเลือกเรียนวิชาเอกบังคับในกลุมสาขาวิชาการศึกษา

กฎหมายเชิงคลินิกจํานวน 3 รายวิชารวม 6 หนวยกิตหรือเรียนวิชาคลินิกฝกงานวิชาชีพนักกฎหมายก็

ไดเพื่อใหนิสิตสามารถเลือกสรางทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางกฎหมายใหหลากหลายมากขึ้นตาม

ความสนใจ14
 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 

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] 

       

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
14 เอกสารการเสนอปรับแกแผนการเรียนและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตร 
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AUN. 4 Teaching and Learning Approach 
 

4 . 1  The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders 

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ไดกําหนดปรัชญาของหลักสูตรวา 

“นิติศาสตร คือศาสตรแหงการเรียนรูกฎเกณฑอันเปนบรรทัดฐานในการดํารงอยูรวมกันของมนุษยใน

สังคม รวมถึงการนําเอากฎเกณฑตาง  ๆ มาใชเพื่อรักษาความยุติธรรม  ”และ หลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดกําหนดปรัชญาของหลักสูตรวา “นิติศาสตรเปนศาสตรแหง

ษากฎเกณฑความยุติธรรม ใชกฎหมายมานอมนําอํานวยประโยชนแกประเทศชาติและสันติสุขการศึก

แกปวงชน”  

ปรัชญาการศึกษาดังกลาวมีความชัดเจนและเปนการสื่อสารไปยังผูมีสวนไดเสียทุกฝายถึง

ความเชื่อรวมกันของผูสอนวาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรทั้งสองนี้มิไดมุงแตเพียงการสรางความรู

ในบทบัญญัติของกฎหมายใหเกิดแกผูเรียนเทานั้น หากไดใหความสําคัญกับสิ่งที่เปนคุณธรรมของ

กฎหมายคือความยุติธรรมและประโยชนของการบังคับใชกฎหมายที่เกิดขึ้นกับสังคมสวนรวมดวย 

การกําหนดปรัชญาการศึกษาดังกลาวมีความเชื่อมโยงสัมพันธกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

“ดํารงชีวิตดวยปญญาประเสริฐที่สุด ”และปณิธาน “ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน ”และเปน

บผิดชอบหลักสูตรปรัชญาที่เกิดจากผูมีสวนไดเสียหลายฝาย เชน อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรั 

ผูบริหาร ผูใชบัณฑิต และตัวแทนองคกรวิชาชีพ เปนตน 

การเผยแพรปรัชญาดังกลาวใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับรูไดกระทําในหลายชองทาง เชน 

มคอ .2 เลมหลักสูตร เอกสารเผยแพรหลักสูตรในเว็บไซตของคณะนิติศาสตร  เผยแพรในสื่อออนไลน 

การแนะนําหลักสูตรแกบุคคลทั่วไปและผูใชบัณฑิต การใหขอมูลแกผูปกครองและนิสิตในวันปฐมนิเทศ 

การทําความเขาใจแกคณาจารย เจาหนาที่ และนิสิต ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการ “สงเสริมการ

เรียนรูของนิสิตใหอยูและเรียนอยางมีความสุข ”การทําความเขาใจแกคณาจารยในโครงการ “สัมมนา

บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลของคณาจารย” เพื่อเปนการ

สงเสริมใหหลักสูตรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามทิศทางของปรัชญาการศึกษาเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรที่วางไว  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement 

of the expected learning outcomes 

วิธีการเรียนการสอนในหลักสูตรไดพัฒนาจากการสอนแบบบรรยายเปนหลัก ที่ผูสอนทําหนาที่

เปนผูถายทอดความรูใหแกผูเรียน เปลี่ยนเปนการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองมีสวนรวม (Active 

Leaning) การถามตอบ การอภิปรายกลุม น การทําการคนควาหาความรูดวยตนเอง การทํารายงา

โครงการวิจัย และการฝกปฏิบัติงานของนักกฎหมาย เพื่อใหผูเรียนไดคิด วิเคราะห และสังเคราะห เพื่อ

สรางความรูใหกับตนเองดวยตนเอง 

ผูสอนกระบวนวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรไดพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองมีสวนรวม

อยางหลากหลายและไดนํามาใชเพื่อบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู 

และทักษะดานตาง ๆ และเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนที่ผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข รวมมือ และ

สงเสริมซึ่งกันและกัน เชน การเรียนการสอนรายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญไดออกแบบใหนิสิตไดทํางาน

กลุมในชั่วโมงปฏิบัติเพื่อใหนิสิตมีทักษะการสื่อสาร มีความรับผิดชอบ สามารถสรุปผลเรียนรูที่คนควา

รวมกัน และนําเสนอผลงาน รายวิชากฎหมายนิติกรรมและสัญญาผูสอนไดมอบหมายใหนิสิตไดทํา

แบบฝกหัดรวมกันจากโจทยที่เปนเหตุการณสมมติ เพื่อหาคําตอบและเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้นจากการคิด

อยางเปนระบบ การแลกเปลี่ยนความเห็นระหวางกันในกลุมกอนมานําเสนอ รายวิชากฎหมาย

ครอบครัวไดออกแบบใหนิสิตไดรวมกันนําเสนอถึงการคิดวิเคราะหอธิบายถึงความเชื่อมโยงของหัวขอที่

ไดรับมอบหมายและทําในรูปแบบ Mind Mapping รวมทั้งผูสอนไดเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการจัดการเรียนรูผานเกมส (Games Based Learning Techniques)15 เพื่อนํามาใชพัฒนาการ

สอนเพื่อกระตุนใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหาไดดีขึ้นและเกิดจากการมีสวนรวมของนิสิต รายวิชาการระงับ

ขอพิพาทโดยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกอื่น ผูสอนใหผูเรียนเรียนรูจากการแสดงบทบาทสมมุติ 

(role plays) เพื่อใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู พัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน และ

ทักษะในการแกไขปญหา รายวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนไดมอบหมายใหนิสิตทํางานกลุมเพื่อชวยกัน

คิด ทํา นําเสนอผลงานเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อฝกฝนทักษะการสื่อสาร การพัฒนา

บุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม รูจักหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน รายวิชาวาความและศาลจําลอง

และรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายไดบูรณาการกับโครงการ “สงเสริมการเรียน รูของนิสิตในหลักสูตร

โดยวิทยากรบรรยายพิเศษ  ”โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพกฎหมายระดับประเทศ เชน ผูพิพากษา 

อัยการ นายกสภาทนายความและคณะ มาถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ

                                                           
15 เกียรติบัตรในการผานการอบรมของผูสอนรายวิชาในหลักสูตร 
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ทัศนคติ ปรับบุคลิกภาพและเกิดแรงกฎหมายเพื่อใหนิสิตเกิดแรงกระตุนในการสราง บันดาลใจในปฏิบัติ

ตนที่ดีเพื่อไปประกอบวิชาชีพในอนาคต 

ผูสอนหลายกระบวนวิชาไดใชการลงพื้นที่และการศึกษาดูงานเปนวิธีการสอน โดยเนนการ

เรียนรูจากประสบการณจริงเพื่อเปดโลกทัศนการเรียนรูใหกับนิสิต เพื่อตอยอดใหเปนผูใฝรูไปสูการ

เรียนรูตลอดชีวิต เชน รายวิชากฎหมายการแพทยและนิติวิทยาศาสตรซึ่งผูสอนไดบูรณาการกับ

โครงการศึกษาดูงานนิติวิทยาศาสตรเพื่อใหนิสิตไดเห็นการปฏิบัติงานจริงทางดานนิติวิทยาศาสตร ณ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตรจังหวัดลําปาง รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยมีกิจกรรมใหนิสิตไดลงพื้นที่จริงเพื่อ

บูรณาการกฎหมายกับปญหาของพื้นที่ชุมชน การบริการวิชาการเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาหรือใน

การพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง เชน โครงการวิจัยของนิสิตเรื่อง ปญหาการควบคุมมลพิษทางน้ํา

จากแหลงกําเนิดจากหอพัก กรณีศึกษาหนามหาวิทยาลัยพะเยา ปญหากฎหมายในการถือครองที่ดิน

มือเปลาของคนตางดาว มาตรการทางอาญาในการคุมครองผูสูงอายุจากความรุนแรง การบังคับใช

กฎหมายที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล: ศึกษากรณีหนามหาวิทยาลัยพะเยา มาตรการในทาง

กฎหมายในการแจงความคนหาย เปนตน และยังมีเวทีแสดงผลงานวิจัยของนิสิตในงานนิทรรศการ

โครงงานนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งในป 2557 นิสิตไดรับรางวัลทั้งระดับชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 

1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ในสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รายวิชากฎหมายอนุรักษสิ่งแวดลอม

และทรัพยากรธรรมชาตินํานิสิตไปลงพื้นที่เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของบูรณาการงานวิจัยกับการ

สอนในการอนุรักษนกยูงไทยในพื้นที่อําเภอจุน และอาจารยผูสอนไดรับรางวัลจากกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุพืช มอบโลประกาศเกียรติคุณในการสงเสริมและสนับสนุนงานดานการอนุรักษ

ทรัพยากรสัตวปาของหนวยงานรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยา เนื่องวันคุมครองสัตวปา

แหงชาติ ประจําป 256016 

ในสวนของการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน นอกเหนือจากการใชโปรแกรม power point 

ในชั้นเรียน และการใช facebook เปนชองทางสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียน ซึ่งใชกันอยางกวางขวาง

เกือบทุกรายวิชาแลว ในบางรายวิชาไดมีการใชเทคโนโลยีในรูปแบบอื่น เชน รายวิชากฎหมายทรัพยสิน 

ซึ่งผูสอนใชการสรางแบบทดสอบ online เพื่อประเมินผลการเรียนรูของนิสิตทายคาบเรียน รายวิชา

กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันภัย กฎหมายคุมครองผูบริโภค ผูสอนไดใหนิสิตที่เรียนไดคิดอยาง

สรางสรรคโดยการสรางนวัตกรรมจัดทําสื่อเผยแพรความรูความเขาใจกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรมสูประชาชนโดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชตอยอดในลักษณะรูปแบบ Infographic เพื่อ

                                                           
16 ผลงานรางวัลจากกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช มอบโลประกาศเกียรติคุณในการสงเสริมและสนับสนุนงานดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวปาของ

หนวยงานรักษาพันธุสัตวปาเวียงลอ จังหวัดพะเยาที่มอบใหอาจารยธิติ ไวกวี เนื่องวันคุมครองสัตวปาแหงชาติ ประจําป 2560 
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ชวยใหนิสิตเขาใจเนื้อหาไดดียิ่งขึ้นและผูสอนไดตอยอดผลงานของนิสิตมารวบรวมผลงานของนิสิตมา

จัดทําเปนสมุดภาพ e-book17 

พัฒนาการดานการเรียนการสอนที่ผูเรียนตองมีสวนรวมดังกลาวมาขางตน แมสวนหนึ่งจะเปน

สิ่งที่มีอยูในการเรียนการสอนตามหลักสูตรมากอนหนานี้แลว แตเนื่องจากในปการศึกษา 2560 คณะ

นิติศาสตรไดใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยการจัดอบรมอาจารยผูสอนตามโครงการสัมมนาบริหาร

จัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลของคณาจารย รวม 3 ครั้ง และสงเสริม

สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเขารับการอบรมเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จัดโดยองคกรตาง ๆ เชน การอบรม

บุคลากรสายวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนที่จัดโดยมหาวิทยาลัยพะเยา การอบรม Outcome 

based education ที่จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ประกอบกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติเกือบทุกรายวิชา จึงสงผลใหเกิดการ

พัฒนาการในดานการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอยางชัดเจน 

นอกจากนี้คณะนิติศาสตรยังไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและ

ความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับนิสิต โดยศูนยชวยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทาง

กฎหมาย ไดทําโครงการคลินิกกฎหมายเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน เพื่อใหนิสิตไดลงมือ

ปฏิบัติจริง โดยนิสิตเปนผูดําเนินการเผยแพรความรูภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิดของคณาจารย 

การเขารวมโครงการดังกลาวทําใหนิสิตไดรับการพัฒนาความสามารถในการคนควาหาความรูดวย

ตนเอง การวางแผนการทํางาน ทักษะในการทํางานรวมกับเพื่อนนิสิต อาจารย และเจาหนาที่ ทักษะใน

การแกไขปญหา วุฒิภาวะทางอารมณ ความสุขและความกระตือรือรนในการเรียนรู ตลอดจน

ความสามารถในการสื่อสารความรูที่ตนมีใหกับผูอื่น 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรพานิสิตไปดูการพิจารณาคดีความในศาลจังหวัดพะเยา

เพื่อใหนิสิตมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนในการเรียน เห็นถึงกระบวนการพิจารณาคดีที่ถูกตองชัดเจนอันเกิด

ประโยชนตอการเรียนการสอน รายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพงไดนําตัวแทนนิสิตเขาแขงขันการ

แถลงการณดวยวาจาในชั้นอุทธรณ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เขาสูรอบ 8 ทีมรวมถึงการไดรับ

และนการแขงขันตอบปญหาทางกฎหมายในวันรพีระดับภูมิภาครางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่น ๆ ใ

ประเทศในหลาย ๆ ปติดตอกัน18 และมีกิจกรรมโครงการคายสายใยรักนักกฎหมายอนุรักษชางไทย 

ครั้งที่ 1 กิจกรรมทําฝายชะลอน้ําลําหวยบานเกามะคา ปลูกกลวยชวยชางหายหิว ซึ่งจากกิจกรรมการ

                                                           
17 ผลงานสรางสรรคโดยการสรางนวัตกรรมจัดทําสื่อเผยแพรความรูความเขาใจกฎหมายของนิสิตในรูปแบบ Infographic ดูจาก

https://sites.google.com/view/infographic-law-up 
18 ผลงานการไดรับรางวัลของตัวแทนนิสิต 
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เรียนการสอนเหลานี้ทําใหปรากฏผลการเรียนรูจากการประเมินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับการนําความรูไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดคะแนนอยูระหวาง 4-5 ซึ่ง

สง“ ถือวาพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้คณะยังจัดโครงการเสริมการฝกประสบการณทาง

วิชาชีพนักกฎหมายของนิสิตโดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาแนะนําสถานที่ฝก ”

ประสบการณที่เหมาะสม ไดทบทวนเนื้อหาความรู ปรับทัศนคติ การปฏิบัติทางวิชาชีพและแบงปน

ประสบการณตรงเกี่ยวกับวิธีคิดและการเตรียมความพรอมในการฝกประสบการณทางวิชาชีพกฎหมาย 

การปฏิบัติตนที่ดีในการฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย ความคาดหวังของหนวยงานตอนิสิตฝกงาน

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งระบบและกลไกเหลานี้จะชวยใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง

อยางมปีระสิทธิภาพ 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long leaning  

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดมีการสงเสริมใหมีการเรียนการ

สอนแบบ Clinical Legal Education หรือการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และได

กําหนดชั่วโมงปฏิบัติเกือบทุกรายวิชา เพื่อรองรับการฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต การเพิ่มราย

วิชาเอกบังคับคือกลุมวิชากฎหมายเชิงคลินิก เพื่อใหนิสิตไดทําการศึกษากฎหมายจากการลงมือปฏิบัติ 

เพื่อสรางทักษะการเรียนรูที่จะเรียนดวยตนเอง 

ดวยวิธีการสอนที่หลากหลายดังที่กลาวมาในหัวขอ AUN 4.2 ผูเรียนในหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 จึงไดรับการฝกทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เชน 

ทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และการคิดเชงิวิพากษ จากวิธีการสอนแบบถาม-ตอบ การอภิปราย

กลุมยอมการทําโครงการวิจัย ทักษะการการคิดริเริ่มและสรางสรรค จากกิจกรรมการสรางนวัตกรรม

จัดทําสื่อเผยแพรความรูความเขาใจกฎหมายดวย info graphic การแสดงบทบาทสมมุติ การทําศาล

จําลอง ทักษะการคิดแกปญหา และทักษะในการสื่อสารเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ การมี

มนุษยสัมพันธ จากการทํางานกลุม การเผยแพรความรูกฎหมายแกประชาชน การนําเสนอรายงานหนา

ชั้น เปนตน 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 
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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 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] 
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AUN. 5 การประเมินผูเรียน (Student Assessment) 

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

expected learning outcomes 

การประเมินผูเรียนของคณะนิติศาสตรในขั้นตอนการรับเขาศึกษา มหาวิทยาลัยจะเปนผู

กําหนดคุณสมบัติของผูเรียนในแตละหลักสูตร และคัดเลือกตามผลการประเมินที่ดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัย   และจัดใหมีการทดสอบภาษาอังกฤษกอนเริ่มตนศึกษาตามหลักสูตร 

ในระหวางการศึกษาตามหลักสูตร จากเดิมที่การศึกษาวิชานิติศาสตรนั้น จะมุงเนนการวัด

ความรูแตเพียงดานเดียว แตในปจจุบัน การศึกษาวิชานิติศาสตรในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมีแนวโนม                      

ที่จะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ทางคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยพะเยาจึงดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การประเมินผูเรียนโดยดําเนินการใหผูสอนตระหนักถึงความสําคัญในการประเมินผูเรียนดวยวิธีการ

ประเมิน    ที่หลากหลาย เชน การทําแบบฝกหัดและขอสอบทั้งแบบปรนัย และอัตนัย การทํารายงาน  

การทํา  กิจกรรมกลุม การทําศาลจําลอง การแสดงบทบาทสมมติ การโตวาที และการทําโครงการวิจัย 

เปนตน ดวยวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเหลานี้ ผูสอนสามารถประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวังทั้ง

ในดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor 

Domain) และครอบคลุมผลการเรียนรูที่คาดหวังในทุกดาน 

กอนสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยากําหนดใหนิสิตทุกคนตองทําการสอบวัดความรู

ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองอยางนอย 1 ครั้ง ในสวน

ของคณะฯ ไมมีการสอบเพือ่สําเร็จการศกึษาโดยเฉพาะ แตนิสติคณะนิติศาสตรจะตองมีผลการเรียนใน

รายวิชาเฉพาะเฉลี่ยแลวไมต่ํากวา 2.00 จึงจะสามารถสําเร็จการศึกษาได 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 

distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students 

การประเมินผลการเรียนของนิสิตจะถูกกําหนดรายละเอียดอยูใน มคอ.3 ซึ่งจัดทําโดยผูสอน   

กอนเปดภาคการศึกษา เพื่ออัพโหลดลงฐานขอมูลของมหาวิทยาลัยใหนิสิตสามารถดาวนโหลดขอมูล

ได นอกจากนี้ ผูสอนยังไดชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เกณฑและวิธีการวัดผลประเมินผลใหผูเรียน

ไดทราบในคาบเรียนแรกของแตละภาคเรียน  ผูเรยีนจึงสามารถรับรูเกณฑตางๆ อยางชัดแจง 
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อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีการกําหนดวันสอบกลางภาคและปลายภาคกอนที่ผูเรียนจะลงทะเบียน

เรียน ทําใหผูเรียนสามารถทราบวันประเมินผลลวงหนาได ในบางรายวิชาที่มีการเก็บคะแนนระหวาง

ภาคการศึกษา ผูสอนจะทําการชี้แจงใหผูเรียนไดทราบถึงวิธีการเก็บคะแนน วิธีการประเมินผล ชิ้นงาน

ที่จะมอบหมายใหผูเรียนไดทราบ ซึ่งผูเรียนจะถูกประเมินและไดรับขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชนใน

การพัฒนาตนเองตลอดภาคการศึกษา นอกจากนี้ รายวิชาเฉพาะของคณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัย

พะเยา จะใชวิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ แบงเกรดออกเปน A-F ตามลําดับคะแนน ซึ่งเกณฑการตัด

เกรดนี้ ผูเรยีนจะไดรับขอมูลจากผูสอนตอนเปดภาคเรียน 

ในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียน ผูสอนหลายคน ทางคณะฯ ดําเนินการใหผูสอนทําความตกลง

กันในแตละรายวิชาในเรื่องเกณฑการประเมินผล และการวัดผล ทั้งในสวนที่เปนคะแนนเก็บ และการ

สอบปลายภาค เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถสื่อสารใหผูเรียนไดทราบในแบบเดียวกัน 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

 

5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to 

ensure validity, reliability and fairness of student assessment 

ประกาศมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของคณะนิติศาสตร กําหนดใหในแตละรายวิชาของ

ในแตละชั้นป ตองมีคะแนนเก็บในสัดสวนที่แตกตางกันไป ซี่งเปน Marking Schemes ที่ชัดเจน ซึ่งใน

สวนของการสอบอัตนัยปลายภาคการศึกษา มีการกําหนด Rubrics โดยใหผูสอนตองกําหนดธงคําตอบ 

และเกณฑการใหคะแนนที่ตรงกันในผูสอนรายวิชาเดียวกัน ในกระดาษคําตอบของชุดขอสอบ จะไมมี

ชื่อ-นามสกุลของผูเรียนระบุ แตผูเรียนจะระบุเพียงรหัสนิสิต และลําดับที่นั่งสอบลงในกระดาษคําตอบ 

เพื่อลดการใชอคติและกอใหเกิดความเปนธรรมในการใหคะแนนผูเรียนระหวางการประเมินโดยผูสอน 

 การดําเนินการใหเกิดการประเมินที่เปนเหตุเปนผล นาเชื่อถือ และมีความเปนธรรมในระดับ

คณะนั้น คณะนิติศาสตรไดมีการจัดอบรมอาจารยประจําคณะเรื่องการประเมินผล ตามโครงการ 

“สัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน การวัดผลของคณาจารย” 3 ครั้ง 

ในรอบปที่ผานมา เพื่อสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลที่

ประเมินผูเรียนในดานความรูแตเพียงอยางเดียว ใหกลายเปนการประเมินผลในแบบอื่นๆ มีการกําหนด

เกณฑการวัดผลที่เปลี่ยนไปในบางรายวิชา เชน การใหการบาน สงชิ้นงาน หรือทําแบบฝกหัดในและ

นอกหองเรียน การแสดงบทบาทสมมติ การทําศาลจําลอง การโตวาที การทํางานเปนกลุม มีการ

กําหนดเกณฑการใหคะแนนชิ้นงานที่ชัดเจน การเปลี่ยนรูปแบบการประเมินใหมีความหลากหลายมาก
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ยิ่งขึ้นนั้น ยังสงผลใหเนื้อหาที่ใชประเมินนิสิตสามารถครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาไดกวางมากขึ้นกวา

การวัดผลแบบเดิมอีกดวย 

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 5 

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning 

 รูปแบบและเกณฑการประเมินผลในบางรายที่เปลี่ยนไป ทําใหผูเรียนตองสงชิ้นงาน ทํา

แบบฝกหัด ฝกฝนการเขียนตอบขอสอบอยางสม่ําเสมอตอเนื่องตลอดภาคการศึกษา ผูสอนสามารถ

ประเมินผูเรยีนไดทันทีทุกครั้งที่ผูเรียนสงช้ินงาน ทําใหผูเรียนไดรับขอมูลปอนกลับตลอดภาคการศึกษา 

 ในสวนของการสอบปลายภาค การใหขอมูลปอนกลับแกผูเรียน จะเปนไปตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัย ในเรื่องของกรอบระยะเวลา นอกจากนี้ ผูสอนยังไดรับผลการประเมินการสอนโดยผูเรียน 

เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ในการที่ผูสอนจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงการเรียน

การสอนตอไป 

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 

 นิสิตผูเรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนนในกระดาษคําตอบไดโดยการยื่นคํารองตอคณะ เพื่อ

ขอดูกระดาษคําตอบ ธงคําตอบ หรือขอคําอธิบายจากผูตรวจกระดาษคําตอบ หากนิสิตเห็นวาตนเอง

ควรจะไดคะแนนที่แตกตางไปจากผลคะแนนที่ประกาศ เมื่อพบขอบกพรองในการประเมิน ผูสอน

สามารถขอแกไขผลการเรยีนได ทําใหผูเรียนไดรับผลการเรียนที่ถูกตอง 

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 5 
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สรุปการประเมิน 

 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 to students [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] 
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AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

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 

 คณะนิติศาสตรตระหนักดีวาคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการมีความสําคัญอยางยิ่งตอการ

 พัฒนาหลักสูตร คณะฯ มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว19และมี

การปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการอยางตอเนื่อง20 เพื่อประกันวาหลักสูตรมีอาจารยที่มี

คุณภาพและมีจํานวนเพียงพอตอการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ  

ในปการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตรมีบุคลากรสายวิชาการจํานวน 42 อัตรา ปฏิบัติงานจริง 

33 อัตรา ลาศึกษาตอ 6 อัตร นับไดวาคณะฯ มีบุคลากรสายวิชาการจํานวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับ      

คณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลัยอื่นทั้งหมดที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค และมีจํานวนอาจารยที่มีวุฒิ

ปริญญาเอกหรือมีตําแหนงทางวิชาการมากกวาหรือเทียบไดกับคณะนิติศาสตรของมหาวิทยาลยัชั้นนํา

ในสวนภูมิภาค โดยบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 6 คน 

ปริญญาโทหรือเทียบเทาจํานวน         33 คน ปริญญาตรี 3 คนซึ่งทุกคนมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาคือ

นิติศาสตรหรือสาขาเฉพาะของนิติศาสตร      ที่เปนความชํานาญเฉพาะดาน เชน กฎหมายภาษีอากร 

กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน เปนตน และ       มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รอง

ศาสตราจารย 1 คน ผูชวยศาสตราจารย 10 คน อาจารย 28 คน ผูชวยสอน 3 คน  

ตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบวุฒิการศึกษา ตําแหนงวิชาการ และจํานวนอาจารยของ

มหาวิทยาลัย    ในภูมิภาค 

 

มหาวิทยาลยั 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงวิชาการ จํานวน

รวม ปริญญา

เอก 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

ตรี 

ศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

อาจารย ผูชวย

สอน 

พะเยา 6 33 3 - 1 10 28 3 42 

นเรศวร 2 27 - - 3 7 19 - 29 

เชยีงใหม 7 20 - - 2 8 17 - 27 

แมฟาหลวง 8 24 - - 2 9 21 - 32 

ขอนแกน - 18 - - - 1 17 - 18 

                                                           
19 แผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร 
20 แบบรายงานการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรคณะนิติศาสตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
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มหาวิทยาลยั 

วุฒิการศึกษา ตําแหนงวิชาการ จํานวน

รวม ปริญญา

เอก 

ปริญญา

โท 

ปริญญา

ตรี 

ศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

อาจารย ผูชวย

สอน 

อุบล 3 17 - - - 4 16 - 20 

สงขลา 5 19 - - - 5 19 - 21 

 

คณะนิติศาสตรไดดําเนินการวิ เคราะหเรื่องการสิ้นสุดการจาง และการเกษียณของ

บุคลากร       สายวิชาการแลวพบวาในรอบ 10 ป คือป 2557 ถึง 2566 จะมีบุคลากรสายวิชาการที่

เกษียนตามเกณฑจํานวน 1อัตรา        แตปจจุบันคณะฯ ยังไมมีแผนในการเพิ่มอัตรากําลังบุคลากร

สายวิชาการ  (ยกเวนการรับสมัครอาจารยใหมเพื่อทดแทนอาจารยที่ลาออกไป)เนื่องจากจํานวน

นักศึกษามีแนวโนมลดลงอันเปนสถานการณที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับสถาบันการศึกษาอื่นอันเปนผลจาก

อัตราการเกิดของประชากรในประเทศลดลง 

นอกจากคณาจารยประจําแลว คณะนิติศาสตรยังไดมีแผนในการเพิ่มคุณภาพของการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณและดําเนินการเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาชีพและวิชาการมาให

ความรูแกนิสิตในโครงการสงเสริมการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพเิศษ        เชน 

ทานอรรถพล ใหญสวาง อดีตอัยการสูงสุด, ศาสตราจารยพิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ, ทานทองธาร เหลืองเรืองรอง ผูพิพากษาศาลฎีกา, วาที่รอยตรี ดร. ถวัลย รุยาพร นายก

สภาทนายความ และศาสตราจารย ดร.ดาราพร ถิระวัฒน เปนตน 

ในปการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตรไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารยดานการเพิ่มวุฒิการศึกษา

โดยขอใหมหาวิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกใหกับบุคลากรสายวิชาการของ

คณะฯ          ในระหวางปการศึกษา 2562 – 2564 ปการศึกษาละ 1 ทุน และไดจัดสรรงบประมาณ

เพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอโดยการพัฒนาความสามารถทางภาษาใหกับบุคลากรสาย

วิชาการ โดยเชิญอาจารยจากสถาบันภาษามาสอนภาษาอังกฤษใหกับอาจารยของคณะฯ ตามโครงการ 

 ”พัฒนาภาษเพื่อการศึกษาตอแกคณาจารย“และสงเสรมิและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารวม

โครงการ  ”พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน“ของมหาวิทยาลัย

พะเยา นอกจากนั้นยังมีโครงการ 2018 Mekong Region Legal Studies Program ของ China-Mekong 

Law Center อีกดวย 
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ในดานการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น 

คณะฯ        มีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการซึ่งกําหนดเปาหมายสนับสนุนใหบุคลากรเสนอขอ

ตําแหนงทางวิชาการและจากการประเมินและตรวจสอบแผนดังกลาวพบวาเปนไปตามเปาหมาย 

 นอกจากนี้ คณะฯ มีแผนในการพัฒนาความสามารถในการสอนของอาจารย และไดจัดสรร

งบประมาณและดําเนินการฝกอบรมเรื่องวิธีการสอนแบบ active learning ใหกับบุคลากรสายวิชาการ

ตามโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดผลของ

คณาจารย ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการเขารับการอบรมดานการสอนที่จัด

โดยองคกรตาง ๆ เชน โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน รุนที่ 1 จัด

โดยมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการ Objective Based Education จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ

ไทย และโครงการ            Game Based Learning Techniques จัดโดยสมาคมเครือขายการพัฒนา

วิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (ควอท) เปนตน และคณะฯ ไดจัดสรร

งบประมาณสําหรับการสั่งซื้อวัสดุ อุปกรณที่ตองใชเพิ่มเติมจากการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนมาเปน 

active learning ดวย  

 นนอกจากนี้ คณะนิติศาสตรไดมีแผนในการพัฒนาอาจารยเพื่อรองรับการเปดกระบว

วิชา          ดานการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ซึ่งเปนกลุมกระบวนวิชาใหมตามหลักสูตรนิติศาสตร

บัณฑิต         หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2560 และดําเนินการโดยฝกอบรมบุคลากรสายวิชาการให

สามารถทําหนาที่      เปนอาจารยผูอบรมนิสิตในคลินิกการสอนกฎหมายในชุมชน โดยคณะไดจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนการดําเนินการดังกลาวผานโครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชน และนิสิตที่เขารับ

การอบรมในโครงการได       ลงพื้นที่เผยแพรความรูทางกฎหมายแกนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาและ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โครงการดังกลาวจึงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ

วิชาการของคณะฯ และเปนการกระตุนใหนิสิตมีสวนรวมในการใหบริการชุมชนตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตรไปพรอมกัน   

 ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตรมีจํานวนที่เหมาะสมเพียงพอแกการพัฒนา

หลักสูตรฯ และไดรับการพัฒนาทั้งในดานการศึกษาและทักษะดานการสอน การดําเนินงานของ

คณะฯ      ในดานคุณภาพของบุคลากรสายวิชาการจงึมีแนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึ้น 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
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 6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve 

the quality of education, research and service 

    ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตรไดกระจายภาระงานสอน

ทั้งรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาที่บริการใหกับหลักสูตรของคณะอื่น ใหกับบุคลากรสายวิชาการโดย

เฉลี่ยคนละ 8-12 ชั่วโมงตอสัปดาห ในขณะที่เกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยพะเยากําหนดภาระงาน

สอนไวที่ 15 ชั่วโมงตอสัปดาห ดังนั้น หากคํานวณคา FTEs จากภาระงานสอน จะไดคา FTEs เทากับ 

0.53 – 0.8 และเมื่อวิเคราะหสัดสวนของนิสิตตออาจารยประจําพบวาอยูที่ 27:121 ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาไดกําหนดคามาตรฐานสําหรับสัดสวนจํานวนนิสิตเต็มเวลาตออาจารยประจํา

สําหรับสาขาวิชานิติศาสตรไวที่ 50:122 ดังนั้น เมื่อพิจารณาทั้งจากภาระงานสอนและสัดสวนนิสิตตอ

อาจารยในหลักสูตร  นิติศาสตรบัณฑิตจะเห็นไดวาอยูในระดับที่ดีกวามาตรฐานทั่วไป 

 นอกเหนือจากภาระงานสอน บุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตรไดผลิตผลงานวิจัยและ

ใหบริการวิชาการอยางมีคุณภาพ23 ดังจะเห็นไดจากการมีผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใน

สิ่งพิมพ    ตาง ๆ ที่มีมาตรฐาน เชน วารสารหรือรายงานการประชุมที่มีกองบรรณาธิการกลั่นกรอง 

และการไดรับเชิญจากหนวยงานตาง ๆ ใหเปนวิทยากรอบรม บรรยายพิเศษ เปนตน 

 ดังนัน้ จึงประเมินตนเองในระดับ 4 

  

 6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for 

appointment, deployment and promotion are determined and communicated 

ในระหวางปการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตรไมมีการรับสมัครบุคลากรสายวิชาการเพิ่ม   แต

โดยทั่วไปการสรรหาบุคลากรสายวิชาการของคณะนิติศาสตรเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ 

ประกาศและขัน้ตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้คณะฯไดแบงความเชี่ยวชาญของอาจารยเปนสาขาวิชา

ตาง  ๆ ครอบคลุมทุกแขนงของนิตศิาสตร24 ดังนั้นเมื่อมกีารรบัสมัครบุคลากรสายวิชาการคณะฯมีสวน

รวมในการกําหนดคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญซึ่งเปนไปตามสาขาวิชาที่คณะฯไดจัดสรรขึ้น โดยมี

กระบวนการกําหนดอัตรา คุณสมบัติ การประกาศรับสมัคร และการสัมภาษณโดยคณบดีเพื่อคัดเลือก

บุคคลที่มีความเหมาะสม25 อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาคณะนิติศาสตรมีนโยบายรับนิสิตระดับ

                                                           
21 http://dev.citcoms.up.ac.th/ftes/Main/QA/QA_FTES_FACULTY.aspx 
22 ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของสถาบันอุดมศึกษา 2556 
23 ตารางรายงานผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 
24 โครงสรางการแบงสาขาวิชาคณะนิติศาสตร 
25 ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ และบันทึกขอความของคณะฯที่ขออนุมัติจางบุคลากรสายวิชาการ 
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ปริญญาตรีที่ชนะการแขงขันตอบปญหากฎหมายในระดับประเทศผูสรางชื่อเสียงใหแกคณะฯเปนผูชวย

สอนประจําทุกป และกําหนดใหไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาที่ขาดแคลน ปจจุบันมีผูชวย

สอนที่ศึกษาตอในสาขาที่ขาดแคลนคือสาขากฎหมายสิ่งแวดลอม 1 คน และกฎหมายภาษีอากร 1 คน 

และกําลังจะไปศึกษาตอดานกฎหมายระหวางประเทศอีก 2 คน 

ในดานความกาวหนาและการเลื่อนตําแหนงของบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ เปนไปตาม

ขอบังคับและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด ในรอบปที่ผาน

มามีบุคลากรสายวิชาการที่มีภาระงานสอนและผลงานวิชาการครบและไดมาตรฐานตามหลักเกณฑ

การเลื่อนตําแหนงวิชาการ ขอเลื่อนตําแหนงจากผูชวยศาสตราจารยเปนรองศาสตราจารย 1 คน และ

ขอเลื่อนตําแหนงจากอาจารยเปนผูชวยศาสตราจารย 3 คน ซึ่งทางคณะฯ ไดใหความเห็นชอบและ

ดําเนินการขอใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนตําแหนงตามกระบวนการทุกราย นอกจากนี้ ทาง

คณะฯยังไดกําหนดมาตรการในการสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการดวยการ

จัดสรรงบประมาณใหเปนทุนในการทําวิจัยและนําเสนอผลงานวิชาการ 

สวนการเลื่อนขั้นเงินเดือนนั้น แตเดิมทางคณะฯ ยังไมมีเกณฑการพิจารณาความดีความชอบที่

ชัดเจน ในปการศึกษา  2560 คณะฯ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรางหลักเกณฑและวิธีพิจารณา

เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายวิชาการ โดยรางเกณฑหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่และภาระงาน

ของบุคลากรสายวิชาการเพื่อใชประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนซึ่งไดนําผลงานของบุคลากรสายวิชาการ

ดานการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณมาเปนเกณฑใน

การพิจารณา เพื่อใหการเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรมีหลักเกณฑที่ชัดเจน ตรวจสอบได และความ

เปนธรรมมากขึ้น ทั้งนี้อยูระหวางการจัดทํารางหลักเกณฑของคณะกรรมการฯ โดยมีกําหนดแลวเสร็จ

กอนเริ่มตนปการศึกษา 2561 และเมื่อแลวเสร็จคณะฯ จะนําออกรับฟงความคิดเห็น กอนนําเขาสูการ

พิจารณาใหความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะฯ และจะประกาศหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อน

ขั้นเงินเดือนใหทราบโดยทั่วกัน  

ในดานการมอบหมายภาระงานสอนใหบุคลากรสายวิชาการ แตเดิมคณะฯ จะจัดประชุม

อาจารยทั้งหมดพรอมกัน เพื่อรวมกันพิจารณาคณาจารยผูทําหนาที่สอนในรายวิชาตางๆ แตพบปญหา

ในการใชวิธีการดังกลาว ดังนั้น ในปการศึกษา 2560 คณะฯ จึงไดใหบุคลากรสายวิชาการแสดงความ

ประสงคสอนในรายวิชาตาง ๆ จากนั้นนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ซึ่งมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการรวมอยูดวย แลวคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากคุณวุฒิที่สําเร็จ

การศึกษา และประสบการณความเชี่ยวชาญ เชน กรณีที่รายวิชาที่สอนไมตรงกับวุฒิที่สําเร็จการศึกษา

จะตองเคยมีภาระงานสอนในรายวิชานั้น ๆ ไมนอยกวา 3 ป ผานการอบรมและ/หรือมีผลงานวิจัยที่
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อนมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อกระจายภาระงานสอนเกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการจัดเรียนการส

ใหเทา ๆ กัน ในสวนของรายวิชาเอกเลือกคณะฯ ไดกําหนดใหหัวหนาสาขาปรึกษากับคณาจารยที่อยูใน

สาขาใหมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดรายวิชาเอกเลือกที่จะเปดในแตละภาคการศึกษา เพื่อใหการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่กระจายอํานาจและความมีสวนรวมของหัวหนาสาขาวิชาที่มีตอ

หลักสูตรคณะฯ 

ในสวนภาระงานดานอื่น ที่นอกเหนือไปจากการสอนนั้น ไดมีการแตงตั้งกรรมการชุดตาง ๆ 

เพิ่มขึ้น ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารฝายวิชาการ คณะกรรมการบริหารฝายกิจการนิสิต และ

คณะกรรมการฝายบริหาร เพื่อสรางการมีสวนรวมของบุคลากรสายวิชาการในการดําเนินงานของ

หลักสูตรและคณะ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ นั้น ไดพิจารณาตามคุณสมบัติ  

ประสบการณ และความสนใจของแตละคน 

การดําเนินของคณะฯในเรื่องการเลื่อนตําแหนง การเลื่อนเงินเดือน และการกําหนดภาระงาน

ใหกับบุคลากรสายวิชาการจึงมแีนวโนมไปในทิศทางที่ดีขึน้ 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated 

หลังการรับเขาสมรรถนะในการทํางานของบุคลากรสายวิชาการโดยเฉพาะในดานการสอนจะ

ถูกกํากับดูแลและตรวจสอบเพื่อชวยเหลือและพัฒนาโดยผูบริหารคณะ กรรมการประจําคณะ 

กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการบริหารหลักสูตร ในชวงหาปแรกมหาวิทยาลัยกําหนด

หลักเกณฑการประเมินการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการซึ่งบุคลากรสายวิชาการ

คณะฯไดจัดทําสงภาระงานตามที่มหาวิทายาลัยกําหนด และเมื่อบุคลากรสายวิชาการประสงคจะขอ

เลื่อนตําแหนงทางวิชาการ จะไดรับการประเมินผลการสอนโดยผูทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง 

โดยเฉพาะในปการศกึษา 2560 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการในดานการสอน

เปนประเด็นที่ผูบริหารคณะฯ ไดใหความสําคัญ และไดดําเนินการโดยการจัดประชุมสามัญคณะเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการสอนและแนวทางการพัฒนาวิธีการสอน เพื่อสรางความ

ตระหนักในความจําเปนที่ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หลังจากนั้นไดดําเนินการจัดการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการดานการเรียนการสอนและการวัดผล ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสาย

วิชาการเขารับการอบรมดานการสอนในการประชุมเชิงปฏิบัติการตาง ๆ หลังการอบรมผูสอนหลาย
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ทานไดปรับเปลี่ยนวิธีการสอนใหเปน active learning มากขึ้น26 และไดสะทอนผลลัพธในเชิงบวกตอการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตน 

นอกจากนี้สมรรถนะในการสอนของบุคลากรสายวิชาการยังไดรับการประเมินจากผูมีสวนได

เสียโดยตรงคือผูเรียน ผูเรียนสามารถประเมินผานระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว โดยคณะฯ มีสวนรวม

ในการกระตุนใหผูเรียนเขาไปประเมินโดยการชวยประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ และใหคณาจารย

ชวยประชาสัมพันธอีกทางหนึ่งดวย ทั้งนี้เมื่อผลการเรียนออกนิสิตที่ประสงคจะดูสมุดคําตอบ คณะฯก็

จัดทําขั้นตอนการขอดูสมุดคําตอบโดยใหนิสิตเขียนแบบฟอรมขอดูสมุดคําตอบ27เพื่อเปนการประเมิน

ตรวจสอบความถูกตองอีกทางหนึ่งดวย ยิ่งไปกวานัน้หากผูเรียนมีปญหาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอน

ที่ไมสามารถประเมินผานระบบที่มหาวิทยาลัยจัดใหผูเรียนสามารถประเมินสายตรงถึงคณบดีผานทาง

เวปไซดของคณะนิติศาสตรได 

 สมรรถนะในดานการสอนของบุคลากรสายวิชาการจึงมีแนวโนมในการปรับเปลี่ยนไปในทิศทาง    

ที่ดีขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4  

 6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them 

ในดานความตองการการฝกอบรมและพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ คณะไดกําหนด

โดยดําเนินการสอบถามความตองการของบุคลากรสายวิชาการ พบวาบุคลากรตองการการฝกอบรม

และพัฒนาตนเองในดานศักยภาพในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ศักยภาพดานภาษาและการสื่อสาร 

และศักยภาพดานเทคนิคการปฏิบัติ  

คณะฯ จึงไดดําเนินการตอบสนองความตองการดังกลาวโดยใชแผนปฏิบัติการประจําป จัดสรร

งบประมาณเพื่อทําโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการตาม

รายละเอียด ดังที่ปรากฏในหัวขอ AUN 6.1 ขางตน และเพิ่มกลไกในการอํานวยความสะดวกแกการ

พัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ เชน ในดานของการขอตําแหนงทางวิชาการคณะ ฯ ไดให

เจาหนาที่บุคลากรจัดทําขั้นตอนและเอกสารการขอตําแหนงทางวิชาการ28  

                                                           
26 ภาพแสดงบรรยากาศการสอนแบบ active learning 
27 แบบฟอรมขอดูสมุดคําตอบ 
28 ขั้นตอนและเอกสารการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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ในสวนของการวิจัยคณะฯ มีนโยบายสนับสนุนนักวิจัยรุนใหม จึงจัดโครงการทุนสนับสนุนวิจัย

ของบุคลากรคณะนิติศาสตรโดยในประกาศคณะนิติศาสตร เรื่อง เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย

งบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดจัดอันดับประเภททุนวิจัยใหแกทุนพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานสายวิชาการที่ไมเคยไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายในและภายนอกไวเปนอันดับ

แรก29 ซึ่งมีนักวิจัยรุนใหมเขารวมโครงการสูงกวาเปาหมายที่กําหนดไว นอกจากนั้นในสวนของนักวิจัย

ทั่วไป คณะฯ ไดจัดโครงการพัฒนาและสงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตรเพื่อสงเสริมให

บุคลากรสายวิชาการสามารถเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุนจากหนวยงานภายนอกและบรูณา

การกับศาสตรอื่นใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 าตนเองตามความตองการเฉพาะดานของบุคลากในสวนของการพัฒน รสายวิชาการ คณะฯได

สงเสริมและสนับสนุนดวยการใหขอมูลขาวสารการจัดฝกอบรม การประชุม ทั้งดานวิชาการ ดานวิจัย 

และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคณาจารยที่ดําเนินการโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

แกบุคลากรสายวิชาการทุกทานโดยผานชองทางกลุมใน FACEBOOK ที่  และคณะฯไดจัดสรร

งบประมาณในสวนของหมวดคาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง และพาหนะ อยางเพียงพอและเหมาะสมสําหรับ

บุคลากรสายวิชาการทุกคนเพื่อไปพัฒนาตนเองทั้งในและตางประเทศ30 โดยคณะฯพิจารณาจากความ

ตองการไปพัฒนาตนเองของคณาจารยเปนอันดับแรก งบประมาณที่ขออนุมัติ31 และมีบุคลากรสาย

สนับสนุนอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องลาปฏิบัติงาน ขอมูลการใชงบประมาณที่ไดรับตามระเบียบ

ของมหาวทิยาลัย  

 การไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองตามความตองการของบุคลากรสายวิชาการคณะ

นิติศาสตร ทั้งในดานขอบเขตการไดรับการสนับสนุน และจํานวนผูไดรับการสนับสนุน จึงมีพัฒนาการ

ไปในทางที่ดีขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 6.6 Performance management including rewards and recognition is implemented 

to motivate and support education, research and service 

ในป 2560  นอกจากคณะฯไดจัดทําเกณฑพิจารณาความดีความชอบที่คํานึงถึงภาระงานดาน

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อเปนสวนหนึ่งของการสะทอนผลปฎิบัติงานของ

บุคคลาการสายวิชาการในคณะฯแลวนั้น คณะฯยังสรางบรรยากาศของการแสดงความยินดีแก

                                                           
29 ประกาศคณะนิติศาสตรเร่ือง เปดรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายไดประจําปงบประมาณ พ2561 .ศ. 
30 ตารางแสดงการไปพัฒนาตนเองในปงบประมาณรายไดป ของคณะนิติศาสตร 2561 
31 ประมาณ 10,บาท โดยไดแจงในที่ประชุมสามัญคณะนิติศ 000าสตร 
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บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการโดยการทําปายแสดงความยินดี และสรางการ

ใหการยอมรับบุคลากรสายวิขาการที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยจัดโครงการใหบุคคลดังกลาวมา

แลกเปลี่ยนประสบการณและแนะนําเปนพี่เลี้ยงใหแกผูที่สนใจจะเขาสูตําแหนงทางวิชาการ นอกจากนั้น

คณะฯยังดําเนินการนําขาวสารแสดงความยินดีของบุคลากรสายวิชาประกาศลงเวปไซดคณะฯ เพื่อให

เกิดความภาคภูมใิจและเปนการประชาสัมพันธคณะฯอีกดวย  

ในดานการสงเสรมิการเผยแพรงานวิจัยปการศึกษา 2560 คณะฯมีนโยบายสนับสนุนการใหทุน

การสมัครเขารวมเผยแพรผลงานวิจัยของบุคลากร นอกเหนือจากของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีระเบียบ

เกี่ยวกับเงินรางวัลการตีพิมพบทความวิจัยเพื่อสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหคณาจารยผลิตผลงาน

วิชาการ ซึ่งคณะฯไดประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยทั่วกันอยางสม่ําเสมอ  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

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

established, monitored and benchmarked for improvement 

ในชวงที่ผานมาแมบุคลากรสายวิชาการของคณะ ฯ จะสรางผลงานวิจัยมาอยางตอเนื่องและมี

คุณภาพดี แตยังมีบุคลากรสายวิชาการจํานวนไมนอยที่ไมมีผลงานวิจัยหลังสําเร็จการศึกษา และจาก

การติดตามและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารยเห็นวาการทําวิจัยของคณาจารยยังมีปญหาในเรื่อง

การเผยแพรผลงาน ดังนั้น ในปการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตรจึงมีแผนในการพัฒนานักวิจัยรุนใหม 

และยกระดับการเผยแพรผลงานวิจัย และไดดําเนินการผานโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากร

นิติศาสตร โดยพิจารณาจัดสรรทุนใหนักวิจัยรุนใหมเปนลําดับแรก โดยกําหนดเปาหมายการสราง

นักวิจัยรุนใหม จํานวน 4 คน ผลการดําเนินงานปรากฏวามีนักวิจัยรุนใหมไดรับทุนสนับสนุนจํานวน 5

คน เกินกวาเปาหมายที่ตั้งไว และกําหนดหลักเกณฑการเผยแพรงานวิจัยเปนสวนหนึ่งของการขอทุน 

เชน การขอทุนวิจัยเกิน 20,000 บาท ผูไดรับทุนตองเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่อยูในฐาน 

TCI กลุม 1 หรือกลุม 2  เปนตน32 และยังไดกําหนดความเสี่ยงเรื่องการเผยแพรผลงานวิจัยไวในแผน

บริหารความเสี่ยงและการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ 2561 ของคณะ

นิติศาสตรเพื่อกําหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงตอไป และจากการวิเคราะหผลจากการรวบรวม

ผลงานวิจัยของอาจารยที่ผานมา พบวาจํานวนการเผยแพรงานวิจัยระดับนานาชาติมีจํานวนนอย ในป

การศึกษา 2560 ผลงานของอาจารยจํานวนคณะฯ ไดสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางไปเผยแพร 1 

ทานที่ประเทศสิงคโปร เพื่อเปนการนํารองใหอาจารยทานอื่นเห็นวาคณะฯยินดีสนับสนุนผลักดันใหการ

                                                           
32 ประกาศคณะนิติศาสตรเร่ืองเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยงบรายไดประจําป 2561 
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เผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยไดรับการยอมรับระดับนานาชาติ แตทั้งนี้อยูภายใตงบประมาณจํากัด

ไมเกิน 20,000 บาทตอการเดินทางไปเผยแพร 1 ผลงานวิจัย นอกจากนี้คณะฯยังมุงเนนการบูรณาการ

ดานการวิจัยการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสูสังคม  เชน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 

โครงการวิจัยดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปนการดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมา

อยางตอเนื่อง เกิดประโยชนตอชุมชน  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง 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] 

       

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        
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AUN.7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)  
 

 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  

 

 คณะฯไดแบงโครงสรางหนวยงานภายในสํานักงานนิติศาสตรไวในแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน33 ซึ่งมีภาระงานที่ตอบสนองความตองการของหลักสูตรทั้งดานการศึกษา งานวิจัย และการ

บริการวิชาการ โดยจัดใหมีเจาหนาที่นักวิชาการศึกษา 2 อัตราที่ใหบริการนิสิตทั้งในสวนของงาน

วิชาการและงานกิจการนิสิต ในสวนของการบริการหองสมุดนั้นคณะฯมีบรรณารักษประจําหองสมุด 1 

อัตรา      ในดานการวิจัยและบริการวิชาการเนื่องจากปการศึกษา 2560  บุคลากรสายสนับสนุนที่

บริการวิชาการลาออก คณะฯจึงจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อจัดแบงรับผิดชอบงานวิจัยและ

โครงสรางหนวยงานภายในสํานักงานนิติศาสตรใหมโดยใหบุคลากรสายสนับสนุนตําแหนงอื่น ๆ เขาไป

รับผิดชอบงานวิจัยและบริการวิชาการชั่วคราว และไดรีบดําเนินการสรรหาบุคลากรใหมซึ่งขณะนี้ได

ดําเนินการแลวเสร็จแลวซึ่งบุคลากรคนใหมเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในสวนของการพัฒนา

ศูนยชวยเหลือฯ เพื่อตอบสนองการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะฯ

ดําเนินการรับสมัครลูกจาง สอัตรารายวันที่ ำเร็จการศึกษาดานนิติศาสตรบัณฑิตมาชวยดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาศูนยชวยเหลือฯ ตอไป ดังนั้นในป 2560 คณะฯมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 9 อัตราซึ่งมี

ภาระงานทีส่นับสนุนตอบสนองความตองการทั้งดานการศกึษา วิจัย และการบริการวิชาการ  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

 7 . 2  Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and 

promotion are determined and communicated  

 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะนิติศาสตรเปนไปตามขอบังคับ 

ระเบียบ หลักเกณฑ ประกาศและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยวิทยาลัยกําหนด โดยคณะฯเปนผูมีสวนรวมใน

การกําหนดคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อตอบสนองการพัฒนาของหลักสูตรฯ โดยมี

กระบวนการกําหนดอัตรา คุณสมบัติ การประกาศรับสมัคร และการสัมภาษณรวมกับคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม34 ทั้งนี้เมื่อไดบุคลากรมาปฏิบัติงานแลว

คณะฯไดจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนกับผูบริหารเพื่อปรึกษาหารือรับฟงความคิดเห็นและเมื่อได

มติการประชุมจึงจัดทําคําสั่งคณะนิติศาสตรเรื่องกําหนดขอบขายภาระงานและผูรับผิดชอบงานใน

หนวยงานภายในสํานักนิติศาสตร35 เพื่อกําหนดหนาที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและ

                                                           
33 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ป 2557-2566 
34 ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ และบันทึกขอความของคณะฯที่ขออนุมัติจางบุคลากรสายสนับสนุน 
35 คําสั่งคณะนิติศาสตรเรื่องกําหนดขอบขายภาระงานและผูรับผิดชอบงานในหนวยงานภายในสํานักนิติศาสตร 
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ประสบการณทํางานใหตรงสายงานมากที่สุด ในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ ในป

การศึกษา 2560 คณะฯไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเพื่อกําหนดหลักเกณฑการ

พิจารณาความดีความชอบใหชัดเจนและเหมาะสมเปนธรรมมากที่สุด  

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

 7.3 Competences of support staff are identified and evaluated 

 

ในดานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน คณะฯกําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนลงชื่อ

ปฏิบัติงานและการลาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีการรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานแก    

รองคณบดีฝายบริหารและวิจัย และคณบดีตามลําดับเปนประจําทุกเดือน ดานการแบงภาระงานคณะฯ

พิจารณาจากวุฒิการศึกษาและความเชี่ยวชาญในสายงานจากนั้นมีการจัดประชุมบุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อพิจารณารวมกันกันและสรุปผลออกมาเปนโครงสรางการแบงงานและคําสั่งคณะฯเรื่อง

การกําหนดขอบขายภาระงานฯ ตามลําดับ ซึ่งจากการวิเคราะหแลวพบวาบุคลากรสายสนับสนุนของ

คณะฯ มีวุฒิการการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่ตรงกับภาระงานที่กําหนด36 นอกจากนี้คณะฯให

ความสําคัญกับการกระจายความรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมจึงกําหนดใหบุคลากรสายบริการได

ทําหนาที่เปนผูประสานงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจําปรวมกับคณาจารยซึ่งทําหนาที่เปน

ผูรับผิดชอบดโครงการเพื่อใหมีสวนรวมและการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

 7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and 

activities are implemented to fulfil them 

 ของบุคลากรสายสนับสนุนในดานความตองการฝกอบรมและพัฒนาตนเอง คณะฯไดสํารวจ

ความตองการของบุคลากรและบรรจุไวในแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ในสวนของการพัฒนา

ระดับคณะฯนั้น คณะฯไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนา

บุคลากร เชน การพัฒนาศักยภาพดานเทคนิคการปฏิบัติงานคณะฯจัดโครงการศึกษาดูงานและการ

จัดการความรูบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางจิตสํานึกแหงการใหบริการ 

โครงการสัมมนายุทธศาสตรและจัดทําแผนกลยุทธคณะนิติศาสตรที่เขตบริหารพิเศษฮองกงแหง

สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เปนการออกไปศึกษาดูงานตางประเทศครั้งแรกของบุคลากรสาย

สนับสนุนเพื่อเปดโอกาสใหไดเรียนรูประสบการณใหม ๆ  ในดานการพัฒนาศักยภาพการเขาสูตําแหนง

                                                           
36 ตารางวุฒิการศึกษาของบุคลากรสายสนับสนุน 
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ที่สูงขึ้นคณะฯจัดโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น 

นอกจากนั้นในดานการสนับสนุนการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนคณะฯไดเปดโอกาสใหบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถขอทุนโครงการทุนสนับสนุนวิจัยของบุคลากรคณะนิติศาสตรได และมีการอนุมัติ

ใหทุนแกบุคลากรสายสนับสนุนเปนที่เรียบรอยแลว สวนการพัฒนาดานอื่น ๆ  เมื่อหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยจัดโครงการตาง ๆ ที่สงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานคณะฯไดประชาสัมพันธใหบุคลากร

ทราบ และสงรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเขารวมอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้คณะฯยังจัดสรร

งบประมาณใหสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนสามารถไปพัฒนาตนเองตามความสนใจเฉพาะดานของ

ตนเองได37  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ  4 

 

 7.5 Performance management including rewards and recognition is 

implemented to motivate and support education, research and service 

คณะฯ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุน ในป

การศึกษา 2560 รายงานคณะฯไดจัดใหมีการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อแบงภาระงาน รวมถึง

ผลการปฏิบ ัติงานและสิ่งที่ตองการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อนํามาวิเคราะหและปรับปรุง

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตอไป นอกจากนั้นเมื่อคณะฯทราบถึงนโยบายการพัฒนาของ

บุคลากรสายสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยคณะฯจะนํามาชี้แจงและเตรียมพรอมดําเนินการเพื่อ

สงเสริมบุคลากรเสมอ เชน     เรื่องความกาวหนาและการเลื่อนตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุนที่

มหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดทําหลักเกกณฑ ระบบและขั้นตอนการขอกําหนดตําแหนงสูงขึ้น และ

ขั้นตอนการประเมินแตงตั้งระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จและบังคับใชใน

ปงบประมาณ 2561 คณะฯ            ก็จัดโครงการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการเขา

สูตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อเตรียมพรอม      ใหบุคลากร นอกจากนั้นยังสนับสนุนใหทุนพัฒนาการวิจัยจาก

การปฏิบัติงานในลักษณะ R2R  “การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย ”อีกดวย สวน ในเรื่องของการ

พิจารณาความดีความชอบเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานในปการศึกษา 2560 คณะฯ ได

แตงตั้งคณะกรรมการรางหลักเกณฑและวิธีพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานสายบริการเพื่อ

กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติหนาที่และภาระของบุคลากรสายบริการในการใชประกอบการพิจารณา

เลือ่นเงินเดือนประจําปใหชัดเจนและเหมาะสมเปนธรรมมากที่สุด  

 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

                                                           
37 ตารางสรุปการฝกอบรม สัมมนาพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน 
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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] 

       

 Overall opinion        
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AUN. 8 Student Quality and Support 

8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 

published, and up-to-date 

คุณสมบัติของผูที่ตองการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2560 เปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยาวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งกําหนดคุณสมบัติในการเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีเกณฑเผยแพรอยูในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และเว็บไซตของคณะ และสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ มีการใช infographic ในการสื่อสาร

เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดงายขึ้น โดยประกอบไปดวยโครงการนักเรียนเรียนดี โครงการรับตรง 

10% โครงการรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) โดยการประกาศรับสมัคร กําหนดคุณสมบัติ วิธีการขั้นตอน

การสมัคร การคัดเลือก และการสัมภาษณ เพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมจะเปนนิสิตในหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต ซึ่งปรากฏขอมูลใน www.admission.up.ac.th ซึ่งมีการปรับแกไขใหเปนปจจุบันโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตารางที่ 3 แสดงตัวเลขการรับเขาของคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

รหัสนิสิต เปารับ 
จํานวน

ผูสมัคร 

จํานวน

ยืนยันสิทธิ์ 

เขาศึกษา 

ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 มากกวา 4 ป  

56 460 1,608 549 418 314 248 211 104 

57 460 1,611 443 364 236 173 149 0 

58 520 1,072 475 395 262 221 0 0 

59 520 1,448 458 405 308 0 0 0 

60 520 1,232 319 283 0 0 0 0 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
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8.2 Methods and criteria for the selection of students are determined and 

evaluated 

กระบวนการรับเขาศึกษามีความเหมาะสมในแตละโครงการที่มหาวิทยาลัยพะเยากําหนด เชน 

โครงการรับตรง 10 % ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จะพิจารณาตัดสินผลการสอบคัดเลือกโดยใช

เกณฑผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียน โดยโรงเรียนเปนผูพิจารณาคัดเลือก 

โครงการโควตาทั่วประเทศจะพิจารณาตัดสินผลการเรียน ผลการทดสอบความถนัดทั่วไป ผลการ

ทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการนักเรียนเรียนดี จะพิจารณาจากผลการเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน และมีการกําหนด GPAX 5 ภาคเรียน ใหเหมาะสมกับการเรียน

คูขนานสองปริญญาที่ตองมี GPAX 2.50 ขึ้นไป ซึ่งถือวาเหมาะสมในการเขาศึกษาเพราะตองศึกษา

ปริญญาสองปริญญาจึงควรมีผลการเรียนที่สูงกวาปกติ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาใหคณะเขาไปมีสวน

รวมในการจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยกับนักเรียนที่ผานการคัดเลือกแทนการสัมภาษณ เพื่อสรางความ

เขาใจในเนื้อหาของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล กิจกรรมตางๆระหวางการศึกษา 

ความกาวหนาในทางวิชาชีพเมื่อเรียนจบ รวมถึงลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย

พะเยาดวย และยังมีการจัดการแนะแนวสัญจร          เพื่อเผยแพรหลักสูตรใหแกนักเรียนที่คาดวาจะ

เปนนิสิตในอนาคต 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 

performance, and workload 

การตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนทําโดยอาจารยที่ปรึกษาในแตละปการศึกษา อาจารย       

ที่ปรึกษาจะเรียกพบนิสิตในที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย

อาจารย    ที่ปรึกษาสามารถดูขอมูลผลการเรียนของนิสิตในที่ปรึกษาไดในระบบลงทะเบียนของ

มหาวิทยาลัย และกระตุนใหผูเรียนตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น และชวยใหคําปรึกษาแกนิสิตในการวาง

แผนการเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ  

อนึ่ง คณะนิติศาสตรมีความจําเปนที่จะตองสํารวจปริมาณชั่วโมงเรียนในชั้นเรียน และชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเองอยางเปนระบบ เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลและปรับปรุงหลักสูตรใหปริมาณชั่วโมง

เรียน และชั่วโมงศึกษาดวยตนเองเกลี่ยกระจายไปในแตละปการศึกษาตามแผนอยางใกลเคียงกัน ไม

หนักเอนไปที่ชั้นปใดมากหรือนอยจนเกินไป 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 
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8.4 Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other 

student support services are available to improve learning and employability 

คณะนิติศาสตร ไดดําเนินการกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนานิสิต ในหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต เพื่อใหมีความรูความสามารถ รวมถึงทักษะที่จําเปนตอการทํางาน โดยมีระบบและ

กลไกในการดําเนินการ ตั้งแตเริ่มรับเขา ในขณะศึกษาอยู และภายหลังสําเร็จการศึกษา ดังนี ้

1. ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ในโครงการบมเพาะตนกลากฎหมายเพื่อความ

เปนเลิศ 

2. ระบบการใหคําปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งใหคําปรึกษาทั้งในเรื่องการเรียน การ

วางแผนการเรียน การใชชวีิตในมหาวิทยาลัย หรือปญหาอื่นๆ 

3. ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการตางๆของคณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัย เชน 

โครงการครูนักกฎหมายเพื่อชุมชนเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูในทุกดาน หรือโครงการศึกษาดูงานศาล

ยุติธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการเรียนนิติศาสตรและวางแผนการเรียนและอาชีพ

ของผูเรยีนในอนาคต 

4. ระบบสนับสนุนการแขงขันดานวิชาการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะ เชน เขารวมการแขงขัน

ตอบปญหากฎหมายในสนามตางๆ การแขงขันการแถลงการณดวยวาจาในชั้นอุทธรณ โดยเพิ่มโอกาส

ใหผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมหลากหลายกลุมมากขึ้น 

5. ระบบการเตรียมความพรอมสําหรับการทํางานหรือศึกษาตอ โดยคณะนิติศาสตรจะ

ถายทอดสัญญาณจากชั้นเรียนของสํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาใหผูที่สนใจทุกวันจันทร-

ศุกร เวลา 17.00-20.00 น. และวันเสาร เวลา 8.00-17.00 น. นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปจฉิมนิเทศที่

แนะนําแนวทางการทํางาน เตรียมความพรอมบัณฑิตเพื่อเขาสูตลาดแรงงานอีกดวย 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 5 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education 

and research as well as personal well-being 

คณะนิติศาสตร ตั้งอยู ณ อาคารเรียนรวม ซึ่งคณะไดมีการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย อาทิเชน หองศาลจําลอง หองสมุดกฎหมาย หองรับชม

การถายทอดคําบรรยายของเนติฯ แตอยางไรก็ตามเนื่องจากมีพื้นที่จํากัด จึงทําใหไมสามารถบริหาร

จัดการไดอยางเต็มที่เทาใดนัก โดยคณะไดมีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการ

ใหบริการของคณะเปนประจาทุกป รวมถึงมีการนําผลประเมินไปวิเคราะห เพื่อนําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประจําคณะ จัดทําเปนแผนพัฒนาคณะในปงบประมาณตางๆ อาทิเชน การจัดทําหอง

อานหนังสือแกนิสิต การจัดทําหองประชุมสโมสรนิสิต รวมถึงการจัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดเปนประจํา

ทุกป แตยังขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และไมดีกวาที่ไดตั้งเปาหมายไว กิจกรรมในฝายพัฒนานิสิตมี

สวนในการสรางสังคมระหวางผูเรียน กอใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สรางมิตรภาพและ

ความผูกพันระหวางกันและตอองคกร โดยมีกรรมการฝายกิจการนิสิต และเจาหนาที่ดานกิจการนิสิตที่

ทําหนาที่สนับสนุนนิสิตในทุกๆดานเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรู และดูแลสภาพจิตใจของผูเรียนตลอดการ

เรียนในหลักสูตร นอกจากนี้     กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยายังมีหนวยใหคําปรึกษา ซึ่งมี

ผูเชี่ยวชาญปฏิบัติงานเพื่อใหความชวยเหลือผูเรียนในกรณีที่ไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ 

นอกจากนี้ คณะนิติศาสตรยังดําเนินโครงการเสริมหลักสูตรเพื่อกระตุนการเรียนของผูเรียนที่มี

ผลการเรียนอยูในระดับต่ํา เชน โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองและแสดงผลงานของนิสิต 

โครงการสงเสริมการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตรโดยวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาศักยภาพ

การเรียนรูของนิสติใหอยูและเรียนอยางมีความสุข เปนตน 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
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สรุปการประเมิน 

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

8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-todate [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] 
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AUN. 9 Facilities and Infrastructure  
 

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

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

 สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีสวนสําคัญในการสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในดานการเรียนการสอนสําหรับหองเรียนนั้นสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องมือ

อุปกรณตาง ๆ เปนการจัดสรรโดยกองบริการการศึกษา ซึ่งตองใชรวมกับคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย       

ซึ่งหากเครื่องมืออุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในหองเรียนเสีย คณาจารยคณะฯ ก็ชวยดําเนินการ

แจงสวนงานที่เกี่ยวของมาดําเนินการแกไขตอไป นอกจากนั้นในรายวิชาที่มีจํานวนนิสิตไมเกิน 15 คน

เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนคณะฯ อนุญาตใหใชหองถายทอดคําบรรยายเนติบัณฑิตที่

มีอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกเหมาะสมสําหรับนิสิตจํานวนนอยในการจัดการเรียนการสอนได  

 นอกจากนั้นคณะฯ เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนที่มากไปกวา

การบรรยายตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2560 คณะฯ  จึงจัดใหมีหองประชุมยอยในหองสมุดของ

คณะฯ จํานวน  2  รื่องมืออุปกรณครบครัน เชน กระดานไวทบอรด จอภาพ แปนพิมพ การหองที่มีเค

ายเพื่อใชประกอบการเรียนรายวิชาที่ใชเทคนิคการสอนแบบกลุมเพื่อใหเชื่อมตอระบบอินเตอรเน็ตไรส

นิสิตไดคนควา พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู และรวมถึงใชหองดังกลาวเพื่อสงเสริมการทําวิจัยของนิสิตใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยอีกดวย  
  

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

 9. 2 The library and its resources are adequate and updated to support education 

and research 

ในดานของหองสมุดแหลงเรียนรูที่ ชวยสงเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรทาง

มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาที่เปนหนวยงานกลางของ

มหาวิทยาลัย          ที่สามารถใหบริการแกนิสิตอยางทั่วถึง ทางคณะฯมีสวนรวมในการพัฒนา

ทรัพยากรศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหทันสมัยโดยการประชาสัมพันธใหอาจารยคณะนิติศาสตร

ทุกทานนําคูปองที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรใหแตละคณะไปคัดสรรหนังสือที่เกี่ยวของกับการเรียนการ

สอนเปนประจําทุกป 

ในสวนของคณะฯ ไดจัดใหมีหองสมุดกฎหมายภายในตึกคณะฯ เพื่อใหบริการแกนิสิตและ

อาจารยคณะนิติศาสตร และสาขาวิชาอื่นๆ ที่สนใจ ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณในการสั่งซื้อหนังสือเขา

หองสมุดของคณะฯเปนประจําทุกป นอกจากนั้นยังมีการจัดซื้อวารสารที่จําเปนและมีประโยชน คํา
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พิพากษาฎีกา เอกสารประกอบการบรรยายเนติบัณฑิต เพื่อใหนิสิตไดคนควา ในสวนระบบสารสนเทศ

นั้น คณะฯ ไดจัดใหมีระบบการสืบคนหนังสือตาง ๆ ผานทางเว็บไซตของคณะนิติศาสตร มีการนํา

คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ Wifi จํานวน 2 เครือ่งและปริ้นสเตอรจํานวน 1 เครื่องมาอํานวยความสะดวกแก

นิสิตเพื่อใชคนควา สืบคน และพิมพงาน 

 

 ดังนัน้ จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

  9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research 

ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานในดานหองปฏิบัติการและเครื่อง

อุปกรณที่สงเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย คณะฯไดจัดใหมีการสรางหองศาลจําลองที่จําลอง

จากหองดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลจริงประกอบไปดวยบัลลังกศาล คอกพยาน ที่นั่งฝาย

โจทกและฝายจําเลย รวมถึงที่นั่งของผูเขารวมพิจารณาคดีเพื่อใหนิสิตไดใชประกอบการเรียนการสอน

วิชาวาความและ         ศาลจําลองที่เปนวิชาบังคับโดยใหนิสิตแสดงเหตุการณจําลองการวาความ การ

ตัดสินคดีตามหลักกฎหมายเพื่อใชเปนสวนหนึ่งของการวัดผลประเมินผล นอกจากนั้นหองศาลจําลอง

ยังใชตอนรับนักเรียนมัธยมโดยใชแสดงเหตุการณจําลองขั้นตอนการดําเนินคดีตามหลักกฎหมายโดย

นิสิตคณะฯ เพื่อใหสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียนมัธยมสนใจการเรียนกฎหมายอีกดวย ทั้งนี้ในป

การศึกษา 2560  คณะฯไดจัดความสะอาดปรับปรุงหองศาลจําลองใหใชไดอยูเสมอเพื่อใหนิสิตใน

รายวิชาวาความและศาลจําลองตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

สามารถใชงานได สอดคลองกับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ที่มีการ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นซึ่งหากอาจารยตองการใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบ      

Active Learning ก็สามารถเขาไปใชไดโดยจองผานระบบในเว็บไซตคณะฯ  

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560    มีรายวิชาคลินิกกฎหมายเพื่อ

สงเสริมทักษะทางปญญาโดยใหนิสิตฝกปฏิบัติในการใหความรูและคําปรึกษาแกบุคคลทั่วไป ซึ่งในป

การศึกษา 2560 ฒนาทักษะคณะฯ จึงเริ่มประชาสัมพันธศูนยชวยเหลือประชาชนและพั ทางกฎหมาย

ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตเจาหนาที่ อาจารย และบุคคลทั่วไปรูจักศูนย

ชวยเหลือฯ และเขามาขอคําแนะนําและคําปรึกษาดานกฎหมายจนเปนที่ยอมรับ สรางความเชื่อมั่น 

คณะฯ จึงจัดใหมีหองศูนยชวยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมายที่เปนหองสวนตัวเหมาะสม

กับการใหคําปรึกษาเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรฯ นอกจากนั้นเพื่อเปนประชาสัมพันธศูนยชวยเหลือฯ 

คณะฯ ยังไดจัดโครงการครูนักกฎหมายสูชุมชนเพื่อใหนิสิตที่สนใจโครงการดังกลาวไดฝกอบรมการให
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ความรูดานกฎหมายโดยคณาจารยที่ผานการอบรมมาแลวออกไปใหความรูแกโรงเรียนมัธยมในจังหวัด

พะเยาทั้งนี้โดยใชหองศูนยชวยเหลือฯและหองสโมสรนิสิตเปนหองปฏิบัติการ 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

 9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated 

to support education and research  

 

 ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯจัดใหอาจารยมีคอมพิวเตอร

สวนตัวประจําโตะโดยสามารถเชื่อมตอไวไฟเพื่อสนับสนุนใหอาจารยทําสื่อการสอนตาง ๆ ผาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบ iclass room คณะฯจัดเตรียมปริ้นเตอรไวใหแตละหองพัก และยังมี

คอมพิวเตอรสวนกลางเชื่อมตอกับเครื่องพิมพขนาดใหญสําหรับใชปริ้นงานที่มีจํานวนมาก นอกจากนี้

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นคณะฯไดจัดสรรงบประมาณสั่งซื้อพอยเตอร

เพื่อใหอาจารยเบิกไปใชในการเรียนการสอนสงเสริมใหอาจารยใกลชิดนิสิตไมตองนั่งกดเปลี่ยนสื่อการ

สอนที่โตะหนาหองอีกตอไป ในสวนของการบํารุงรักษาคณะฯจัดใหมีเจาหนาดานปฎิบัติการ

คอมพิวเตอรที่จบการศึกษาตรงสายงาน ในชวงที่เจาหนาปฎิบัติการคอมพิวเตอรหากมีปญหาคณะฯ

สามารถติดตอประสานศูนยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมาแกไขปญหาได ในสวน

ของบุคลากรสายบริการคณะฯจัดใหมีคอมพิวเตอรและ ปริ้นเตอรทุกโตะเพื่อสนับสนุนการทํางานให

สะดวกรวดเร็ว นอกจากบริการบุคลากรแลวยังจัดใหมีคอมพิวเตอรใหบริการแกนิสิตในหองสมุด หอง

ประชุมยอยในหองสมุด หองศาลจําลอง หองสโมสรนิสิต หองประชุม หองศูนยชวยเหลือฯอีกดวย 

 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

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

special needs are defined and implemented 

 ดานการจัดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและความปลอดภัยนั้น ในสวนของสิ่งแวดลอม

คณะฯไดบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในคณะฯใหมีบรรยากาศถึงความภาคภูมิใจในคณะฯทั้งในสวน

ของอาจารย บัณฑิตนิสิต รวมถึงเขารวมประชุมและรับฟงนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการ 

Green University และเริ่มมีการดําเนินการใหสอดรับกับโครงการดังกลาว เชน สงเสริมใหการจัดการ

ประชุมโดยใชการดาวนโหลดเอกสารแนบผานแอปพิเคชั่นโดยไมใชกระดาษ รณรงคเรื่องการประหยัด

ไฟ เปนตน     ดานการรักษาความสะอาดตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีแมบานประจําตึก ทางคณะฯ ได
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สื่อสารแมบานในเรื่องการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอและจัดหาอุปกรณชวยทําความสะอาด

เพิ่มเติม เชน เครื่องดูดฝุนมาใชทําความสะอาดในหองที่มีพรม จัดซื้อที่ดักแมลงสาปและหนู  เปนตน ใน

สวนของสุขภาพคณะฯ ไดประชาสัมพันธใหบุคลากรตรวจสุขภาพประจําปกับโครงการของ

มหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป มีการทําประกัน จัดเตรียมกระเปาเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน และมี

เครื่องมือวัดความดันไวในหองเจาหนาที่ นอกจากนี้ยังสงบุคลากรสายบริการของคณะฯไปอบรมการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตนอีกดวย สวนดานความปลอดภัยนั้นนอกจากระบบรักษาความปลอดภัยที่ทาง

มหาวิทยาลัยจัดใหแตละตึกแลว คณะฯยังจัดใหมีกลองวงจรปดติดในจุดที่สําคัญรอบคณะฯอีกดวย  

 

 ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

 

สรุปผลการประเมิน 

 

 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] 

       

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        
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AUN. 10 Quality Enhancement 

AUN 10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design 

and development [1] 

จากการสะทอนกลับของขอมูลที่จําเปนและสําคัญจากผูมีสวนไดเสียทั้งจากอาจารยผูสอน 

นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูบริหาร ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิขององคกรวิชาชีพกฎหมาย ทิศทางนโยบาย

ของรัฐบาล สถานการณของสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อใหไดบัณฑิตที่พึงประสงคตอบสนองความ

ตองการของสังคมและพัฒนาประเทศ ทั้งนี้มีประเด็นที่สําคัญไดรับสะทอนกลับจากผูมีสวนไดเสียได

นําไปสูการออกแบบและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ .ศ.

 2560เกี่ยวกับจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรที่ไดลดนอยลงจากเดิม 142 หนวยกิตเหลือเพียง 138 

หนวยกิต จํานวนรายวิชานอยลงเนนเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติเพื่อฝกทักษะในเกือบทุกรายวิชารวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยมีหนวยกิตจากเดิม 3(3-0-6), 2(2-0-4) 

เปลี่ยนเปน 3(2-2-5), 2(1-3-4), 6(0-18-9)การปรับแผนการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนและเขากับ

บริบท การปรับเปลี่ยนรายวิชาเอกบังคับใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เชน วิชา

กฎหมายสิ่งแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมายทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย

บริหารงานภาครัฐ รายวิชาคลินิกฝกงานวิชาชีพนักกฎหมาย และกลุมวิชาการศึกษากฎหมายเชิง

คลินิก เปนตน รวมทั้งไดเพิ่มกลุมวิชาเอกเลือกจากเดิมใหมากขึ้น   เชน การเพิ่มกลุมสาขาวิชากฎหมาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนตน เพื่อเพิ่มทางเลือกการเรียนรูใหแกนิสิตในความสนใจที่

หลากหลายตามที่ตนถนัดและเขากับสถานการณความเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งถือวาคณะนติิศาสตร

ไดพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการที่สําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องโดยนําขอมูลสะทอนกลับ

จากผูมีสวนไดเสียมาใช ใหเปนประโยชนเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดบัณฑิตที่พึงประสงคของหลักสูตร 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

AUN 10.2 The curriculum design and development process is established and 

subjected to evaluation and enhancement [2] 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไดมีการปรับปรุงตามกรอบ

ระยะเวลาที่กําหนดในมาตรฐานการดําเนินงานหลักสูตรของสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาโดยการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป รวมทั้งเนื้อหาของหลักสูตรไดออกแบบและพัฒนา 

ตามกระบวนการที่ถูกตองกอใหเกิดพัฒนาอยางตอเนื่องสอดคลองตามหลักเกณฑการรับรองหลักสูตร

ของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา สภาทนายความ และเปนไปตามสถานการณการ
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เปลี่ยนแปลงในสังคม ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรไดรับขอมูลจากการสะทอนกลับของขอมูลที่

จําเปนและสําคัญจากผูมีสวนไดเสียเพื่อใหเกิดความมั่นใจตอผูเรียนและผูใชบัณฑิต ทั้งนี้หลักสูตรมีการ

พัฒนาขึ้นโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีผูรับผิดชอบหลักสูตรเหมาะสมครบถวนตาม

หลักเกณฑ เชน กรณีหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรนิติ

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดลาศึกษาตอคณะนิติศาสตรจึงมี

การเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบหลักสูตรใหครบถวนและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด และคณะ

กรรมบริหารหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตบริหารจัดการหลักสูตร ที่มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร ตัวแทนคณาจารยอยูในคณะกรรมการฯ เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรให

ดําเนินการไปตามเกณฑมาตรฐาน คณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตรกํากับดูแล ทั้งนี้เพื่อให

หลักสูตรมีการทบทวนและประเมินหลักสูตรเปนระยะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดี

ขึ้นโดยไมตองรอใหครบตามกรอบระยะเวลา ทั้งนี้ปจจุบันในหลักสูตร     นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะไดมีการปรับแผนการเรียนของหลักสูตรใหเหมาะสมกับประสบการณของ

ผูเรียนคือ ในรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย จากเดิมเรียนในชั้นปที ่1 ภาคการศกึษาปลาย เปลี่ยนเปน

เรียนในชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาตน และคณะฯยังไดเสนอปรับปรุงหลักสูตรซึ่งอยูระหวางการพิจารณา

โดยการเพิ่มทางเลือกใหน  ิสิตที่ลงเรียนวิชาเอกบังคับในรายวิชาคลินิกฝกงานวิชาชีพนักกฎหมาย

สามารถลงเรียนในรายวิชาตาง ๆ ของกลุมวิชากฎหมายเชิงคลินิกจํานวน 3 รายวิชา รวม 6  หนวยกิ

ตแทนก็ไดเพื่อเพิ่มทางเลือกในการฝกทักษะ ประสบการณทางวิชาชีพของผูเรียนใหมีความหลากหลาย

ซึ งสะทอนใหเห็นถึงการทบทวนและพัฒนากระบวนการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ

เหมาะสมอยางตอเนื่อง38 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 5 

AUN 10.3 The teaching and learning processes and student assessment are 

continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment 

ในการทบทวน ประเมินการเรียนการสอน การวัดประเมินผลผูเรียนอยางตอเนื่องและม ี          

ความสอดคลองกัน ซึ่งการเรียนในแตละวิชาผูสอนไดแจงถึงรายละเอียดการเรียนการสอน เนื้อหา

หัวขอ วิธีการกิจกรรมที่ใชในการสอน และแจงการวัดประเมินผล ระบุสัปดาหที่วัดประเมินผล อาจมี

หลากหลายรูปแบบแตกตางออกไปในแตละรายวิชา เชน การสอบเก็บคะแนน การสอบปลายภาค การ

สอบกลางภาค การใหทํางานกลุม การทํางานเดี่ยว การถามและตอบในชั้นเรียน การลงพื้นที่ชุมชน 

                                                           
38 ขอมูลการเสนอขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนในหลักสูตร 
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การเลนเกมส การทําแบบฝกหัด การทํารายงานและนําเสนอ การแสดงบทบาทจําลอง การคนควาแลว

ใชเทคโนโลยีมาปรับใชรูปแบบ Infographicโดยมีรายละเอียดอยูใน มคอ .3 โดยแจงใหนิสิตในวันแรกที่

เปดเรียนรายวิชาหรือดาวนโหลดจากระบบ www.reg.up.ac.thซึ่งสัดสวนคะแนนในรายวิชาแตละชั้นป

ไดกําหนดใหแตกตางกันไป เชน ชั้นปที่ 1 สัดสวนเก็บคะแนน 30 คะแนนสอบปลายภาค 70 คะแนน ชั้น

ปที่ 2 สัดสวนเก็บคะแนน 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 80 คะแนน ชั้นปที่ 3-4 สัดสวนเก็บ

คะแนน 20 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 80 คะแนนหรือในบางรายวิชาสอบปลายภาค 100 คะแนน 

มีการกํ าหนดใหผู เ รี ยนประเมินการสอนของอาจารย เมื่ อสิ้ นสุดภาคการศึกษาในระบบ 

www.reg.up.ac.thเพื่อใหคณาจารยนําผลประเมินมาปรับปรุงแกไข และผูสอนรายงานผลการสอนใน

รายวิชาตาม มคอ .5 ตอไป อยางไรก็ตาม ในประเด็นการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลดังกลาว

คณะไดพิจารณาทบทวนกลยุทธดังกลาวอยางสม่ําเสมอโดยไดมีการทบทวนพูดคุยเกี่ยวกับสภาพ

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการสอนและวัดประเมินผลที่ไมเหมาะสม เชน รูปแบบการเก็บคะแนนที่แตกตางกัน

ในแตละกลุมเรียน การสอบปลายภาค 100 คะแนนที่กระทบตอการติด F ของนิสติ ความเหมาะสมของ

ขอสอบที่ไดรับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองขอสอบกอนนําไปใชสอบ และผลกระทบที่

เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่ผานมาที่ทําใหนิสิตพนสภาพเปนจํานวนที่สูง โดยปญหาเหลานี้คณาจารยใน

คณะนํามาแลกเปลี่ยนระหวางกันในการประชุมสามัญประจําคณะนิติศาสตร คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑติ ประชุมเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนการวัดประเมินผลในหลักสูตรให

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง โดยเฉพาะในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 ที่เนนชั่วโมงการปฏิบัติมากขึ้น เชน เกือบทุกวิชามีหนวยกิต 3(2-2-5),   2(1-3-4), 6(0-18-9) 

ดังนั้นจึงตองปรับวิธีการสอนการวัดประเมินผลใหสอดคลองกับเรื่องดังกลาวดวย และเชิญวิทยากร

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทบทวนเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวซึ่งคณะไดจัดโครงการสัมมนาบริหารจัดการหลักสูตร

เพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนและการวัดผลของคณาจารย โดยกิจกรรมดังกลาวไดพูดคุย 

ทบทวนกระบวนการเรียนการสอนการวัดประเมินผลระหวางคณาจารยในคณะและวิทยากรเพื่อทํา

ความเขาใจและปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลเพื่อใหเกิดประโยชนตอคณะ 

สอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) กับการเรียนรูในยุคปจจุบัน จากผลการประชุมและ

ดําเนินโครงการดังกลาวซึ่งอยูในชวงที่คณะกําลังพยายามใหคณาจารยไดเขาใจถึงกลยุทธการสอนและ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งสงผลใหคณาจารยจํานวนหนึ่งไดนําไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในรายวิชา

ของตนกอใหเกิดการตื่นตัวในการเนนการสอนแบบมีสวนรวม (Active learning) ในคณะใหมากขึ้น 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 
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AUN 10. 4 Research output is used to enhance teaching and learning  

คณาจารยของคณะนิติศาสตรไดมีการทําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการที่หลากหลายและผลงาน

เหลานีไ้ดกอใหเกิดประโยชนตอคณาจารยเจาของผลงานที่สามารถนําไปใชขอตําแหนงทางวิชาการในระดับ 

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย โดยพบวาคณาจารยในคณะนิติศาสตรไดรับการแตงตั้งใหเขาสู

ตําแหนงทางวิชาการอยางตอเนื่องที่ผานมา 10 คน และอยูในระหวางการรอผลอีกหลายคน ซึ่งเปนผลมา

จากการผลติผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอื่นๆ เชน ตํารา หนังสือ บทความวิชาการ เปนตน และสามารถ

นําเอางานวิจัยมาใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูของนิสิตใหดีขึ้น ปญหา

การเรียนการสอนและการเรียนรูของนิสิตสวนหนึ่งที่ติด F จํานวนมากสงผลใหเกิดการพนสภาพกอนเวลา

อันควร ทั้งปญหาการเขียนตอบขอสอบของนิสิตชั้นปที่ 1  ผูสอนไดนํางานวิจัยเรื่อง  “การเรียนแนวทาง

กฎหมายใหประสบความสําเร็จของนักศึกษากฎหมายตนแบบ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา39” และ

งานวิจัยเรื่อง  “ การพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบกฎหมายของนิสิต ชั้นปที่ 1 กรณีศึกษา คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา40”โดยผูสอนนําเอาผลที่ไดรับจากงานวิจัยดังกลาวของตนเองขางตนใน

ประเด็นดานความรู, การทบทวนตัวบทกฎหมาย การฝกเขียนตอบขอสอบกฎหมาย, กาทบทวนขอสอบเดิม

ที่ผานมา, ทักษะการใชชีวิตมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรูของนิสิตในรายวิชาของนิสิต

ชั้นปที่ 1 รายวิชากฎหมายแพงกหลักทั่วไป, รายวิชากฎหมายนิติกรรมและสัญญา, ชั้นปที่ 2 รายวิชา

กฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได, รายวิชากฎหมายลักษณะหนี้, ชั้นปที่ 4 รายวิชา

กฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมถึงการนํามาใชในโครงการ “สงเสริมการเรียนรูของนิสิตใหอยูและเรียนอยางมี

ความสุข” นอกจากนี้ผูสอนในรายวิชากฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได ยังไดมีการให

นิสิตไดมีสวนรวมในการวิจัย41 และผูสอนไดนํางานวิจัยเรื่อง ปญหาการเรียนในวิชากฎหมายแพง หลัก“

ทั่วไปของนิสิตปที่ 1  ”ทั่วไปของนมาใชในการแกไขปญหาการเรียนการสอนวิชากฎหมายแพง หลัก  ิสิตปที่ 

                                                           

39 กันยกัญญา ใจการวงคสกุล (2559). “แนวทางการเรียนกฎหมายใหประสบความสําเร็จของนักศึกษากฎหมายตนแบบ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา” เสนอ

ตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 มกราคม 2559 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

40 กันยกัญญา ใจการวงคสกุล และคณะ (2559). “การพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบกฎหมายของนิสิต ชั้นปที่ 1กรณีศึกษา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

พะเยา” เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 28-29 มกราคม 

2559 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

41 ปราณี นางแล  (2561). “ความรับผิดของผูวาจางเหมาะตอการกระทําผิดละเมิดของลูกจางของผูรับเหมา : ศึกษากรณีสัญญาจางเหมาบริการและสัญญาจาง

เหมาคาแรง” เสนอตอที่ประชุมวิชาการระดับชาติ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 มกราคม 

2561 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
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142 เพื่อทําความเขาใจเนื้อหาวิชาที่งายขึ้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพของผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่

คาดหวังดวย ซึ่งตัวอยางการนําเอางานวิจัยเหลานี้มาใชพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรูสงผลใหการ

เรียนรูของนิสติและการเขียนตอบขอสอบของนิสติในรายวิชาดีขึ้นและสามารถพัฒนาตนเองตอไปได  

ดังนั้น จึงประเมินตนเองระดับ 4 

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

facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement 

ในสวนการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกแกนิสิตมีการนํา

ผล            จากการประเมินของผูเรียนที่ไดประเมินในระบบ reg.up.ac.th ซึ่งปรากฏในสวนที่ 2 หัวขอการ

ประเมิน             สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนหรือไดรับแจงจากผูสอนหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อมาใชในการ

ปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นอยูเสมอ ทั้งนี้ทรัพยากรในการใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก

โดยทั่วไปใชรวมกัน         เชน หองเรียน ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา หองคอมพิวเตอร ศูนยให

คําปรึกษานิสิต เปนตน นอกจากนี้คณะนิติศาสตรมีหองสมุดกฎหมายสําหรับการศึกษาคนควาของนิสิต

บางสวน มีหนังสือใหบริการยืมได มีโตะเกาอี้ที่รองรับการมาใชบริการทั้งแบบนั่งเปนกลุม หรือสวนตัว 

คอมพิวเตอรใหบริการ มีพื้นที่ที่กวางขวาง รวมทั้งมีหองติวทบทวนหนังสือ มีหองฟงบรรยายเนติบัณฑิตย

สภาสําหรับผูที่สนใจเขาฟงการถายทอดสัญญาณจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาที่

ใหบริการในชวงเวลา 17.00-20.00 นาฬิกา ของวันปกติ และวันเสาร  - อาทิตย หองศูนยชวยเหลือและ

พัฒนาทักษะทางกฎหมาย สิ่งเหลานี้เปน                สิ่งใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญ

สําหรับการผูเรียน ผูสอนที่ตองพัฒนาประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตามในคณะยังขาดหองให

คําปรึกษานิสิตของคณะซึ่งควรเพิ่มเติมสวนนี้ในอนาคตตอไป 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดับ 4 

AUN 10. 6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected 

 คณะไดพัฒนาหลักสูตรขึ้นโดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดรวบรวมขอมูลสะทอนกลับ

 จากผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ทั้งจากบุคลากรสนับสนุน อาจารยผูสอน นิสิต ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต ผูบริหาร

ตัวแทนผู ทรงคุณวุฒิขององคกรวิชาชีพกฎหมายที่ไดสะทอนมาใชในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

รวมทั้งการบริหารดําเนินการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานโดยการสํารวจความตองการ เชน 

การสํารวจศิษยเกาในงานรับปริญญา การสํารวจผูใชบัณฑิตที่นิสิตไปฝกงาน การสอบถามผูสอน นิสิต 

                                                           
42 วรลักษณ เมืองชู )2558 ปญหาการเรียนในวิชากฎหมายแพง หลักทั่วไปของนิสิตปที“่ (1 ”ทุนวิจัยคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา. 
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เมื่อไดขอมูลสะทอนกลับทําใหหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2560 ไดปรับลด

จํานวนวิชา ปรับลดจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรลดลงจากเดิม 142 หนวยกิต ลดเหลือ 138 

หนวยกิต เนนชั่วโมงใหมีทักษะการฝกปฏิบัติเกือบทุกรายวิชามากขึ้นซึ่งตางจากเดิมที่เนนชั วโมงการ

บรรยายเปนดังปรากฏจากหนวยกิตในรายวิชาตาง ๆ สวนใหญที่ปรับเปน 3(2-2-5), 2(1-3-4), 6(0-

18-9) ปจจุบันนี้ยังไดดําเนินการใหมีการทบทวนหลักสูตรโดยการปรับเปลี่ยนผูรับผิดชอบหลักสูตร

กรณีที่ลาศึกษาตอ ตลอดจนปรับแผนการเรียนในรายวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายใหเหมาะสมกับพื้น

ฐานความรูและประสบการณของผูเรียน มีความทันสมัย รวมทั้งคํานึงถึงความเชื่อโยงของรายวิชากับ 

ELOs จากเดิมเรียนใหเรียนในชั้นปที่ 1 เปลี่ยนเปนใหเรียนในชั้นปที่ 4 และคณะฯยังไดเสนอใหปรับแก

หลักสูตรซึ่งอยูระหวางดําเนินการโดยเสนอใหนิสิตสามารถเรียนวิชาเอกบังคับโดยการเลือกเรียนใน

รายวิชาตางๆ ของกลุมสาขาวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกจํานวน 3 รายวิชารวม 6 หนวยกิตหรือ

เรียนวิชาคลินิกฝกงานวิชาชีพนักกฎหมายซึ่งเปนวิชาเอกบังคับเดิมก็ได เพื่อใหนิสิตสามารถเลือกสราง

ทักษะในการปฏิบัติวิชาชีพทางกฎหมายใหหลากหลายมากขึ้นตามความสนใจอีกดวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจตอผูที่เกี่ยวของตอการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพบรรลุผลตามผลเรียนรูที่คาดหวังและเกิด

ประโยชนตอหลักสูตรของคณะนติิศาสตร 

ดังนั้น จึงประเมินตนเอง ระดบั 4 
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สรุปผลประเมิน 

 AUN. 10 Quality 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 to evaluation and enhancement [6] 
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AUN. 11 Output 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and 

benchmarked for improvement 

 มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับอัตราของผูจบการศึกษา 

อัตราการออกกลางคัน ผลคะแนนของนิสิตแตละชั้นปในระดับคณะที่ทางคณะสามารถนํามาใชเพื่อวาง

นโยบายในการปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงการประเมินผลเพื่อใหเกิดประโยชนและความเปน

ธรรมสูงสุดแกผูเรียน และลดอัตราการออกกลางคัน นอกจากนี้ กิจกรรมในโครงการบมเพาะตนกลา

กฎหมายเพื่อความเปนเลิศ ยังเนนการสรางอัตลักษณและความสัมพันธอันดีระหวางผูเรียน ซึ่งนาจะ

สงผลทางจิตใจตอผูเรียน นอกจากนี้ ทางคณะนิตศิาสตรยังสรางแรงบันดาลใจใหแกผูเรียนดวยการจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน การศึกษาดูงานกระบวนการพิจารณาคดีในศาลจังหวัดพะเยา เพื่อใหนิสิต

ไดเห็นกระบวนการในการพิจารณาคดีที่แทจริง อันจะกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน และการ

ประกอบอาชีพทางกฎหมายในอนาคต 

ตารางที่ 4 แสดงอัตราผูจบการศึกษา และอัตราออกกลางคัน43 

ปที่เขาศึกษา อัตรารับเขา 
อัตราออกกลางคัน 

จบการศึกษา44 
ปที่ 1 ปที่ 2  ปที ่3  ปที่ 4 

2556 415 119 75 46 6 203 

2557 364 133 82 15 6 15 

2558 395 132 49 19 N/A N/A 

2559 403 102 30 N/A N/A N/A 

2560 283 21 N/A N/A N/A N/A 
 

ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 5 

 

 

                                                           
43 ดูเพิ่มเติม http://app.up.ac.th/facultymis/FacultyDSS/Default 
44 มีจํานวนนิสิตที่ยายเขาและจบการศึกษาเพิ่มเติมจากขอมูลที่มีกอนหนา 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked 

for improvement 

 มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมขอมูลการสําเร็จการศึกษาของผูเรียนยอนหลังไปถึงผูเรียนที่ใชรหัส

ประจําตัว 54XXXXXX และแสดงผลถึงนิสิตที่ใชรหัสประจําตัว 56XXXXXX มีขอมูลแสดงวาผูเรียนสําเร็จ

การศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรเปนสวนใหญ และมีสวนนอย คือ ราวรอยละ 10-20 ของ

ผูเรียนในแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาเกินระยะเวลา  

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 

11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 

improvement 

 การรวบรวมภาวะการมีงานทํานั้น ทางมหาวิทยาลัยไดสรางเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหบัณฑิตไดใชงานเพื่อตอบกลับมายังมหาวิทยาลัยในชวงระหวางการรับปริญญา ซึ่ง

ขอมูลภาวะการมีงานทํานี้ ทางคณะสามารถนํามาใชเพื่อเปนประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตร ใหตรง

กับความตองการผูใชบัณฑิตได 

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 

11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 

monitored and benchmarked for improvement 

 ผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีนิติศาสตรดําเนินการจัดทําโดยรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย        

ซึ่งกําหนดใหนิสิตทุกคนจะตองเรียนและผานการประเมินในรายวิชานี้ซึ่งอาจารยผูสอนไดกําหนดให

ผูเรียนจะตองทํางานวิจัยและนําเสนอผลงานวิจัยตอกรรมการประเมินผลงานวิจัยนิสิตในชวงทายของ

ภาคเรียน อาจารยผูสอนไดติดตามการดําเนินงานวิจัยรวมกับอาจารยที่ปรึกษาผลงานวิจัยที่เชียวชาญ

ในเรื่องที่ผูเรียนคนควาวิจัย ซึ่งคณะไดสนับสนุนงบประมาณโครงการในแผนปฎิบัติการใหรายวิชาได

สรางเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับคณะ และมีการสงงานวิจัยเขาประกวดในเวทีพะเยาวิจัย อยางไรก็ดี

ผลงานวิจัยนิสิตยังไมเปนที่เผยแพรตอสาธารณะในระดับประเทศ 

 ดังนัน้ จึงประเมินตัวเอง ระดับ 4 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitors and 

benchmark for improvement 

 ระบบการรับขอมูลปอนกลับที่ทางมหาวิทยาลัยดําเนินการรวบรวมใหแกคณะ ไดแก ขอมูล

ปอนกลับของผูสําเร็จการศึกษา และขอมูลปอนกลับของผูใชบัณฑิต แตขอมูลปอนกลับจากคณาจารย 

เจาหนาที่สายสนับสนุน และผูเรียนนั้น ยังไมไดมีการวางระบบในการรวบรวมและจัดเก็บอยางเปน

รูปธรรม การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนที่ขาดไปจะเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน การ

ประเมินผลวัดผล และการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในอนาคต 

 ดังนั้น จึงประเมินตัวเอง ระดับ 3 

 

สรุปการประเมิน 

 AUN. 11 Output 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 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] 
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ 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        

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

AUN QA 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 andhelps 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] 

       

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

monitored to improve the quality of education, research 

and service [2] 
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

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] 

       

7.4 Training and developmental needs of support staff are 

identified and activities are implemented to fulfil them 

[4] 
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

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] 

       

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 

updated to support education and research [1, 2] 
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

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. 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] 
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สรุปผลคะแนนการประเมินตนเองตามเกณฑ AUN-QA 

AUN QA 1 2 3 4 5 6 7 

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        
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เอกสารแนบที่ 1 

คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณในการทําวิจัยของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2555  

และหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ . 2560 คณะนิตศิาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ตั้งแตป พ.ศ. 2556-2560  

ชื่อ - นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา วุฒิทาง

วิชาชีพ 

การทําวิจัย 

ผลงานวิชาการ 

อาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

อาจารย

ประจํา

หลักสูตร 
 

ผศ.กันยกัญญา  

ใจการวงคสกุล 

 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

-ปรญิญาตรี  น.บ.

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

-ปรญิญาโท น.ม.      

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

  

ปพ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง:  

นิ ติ ส ต รี ศ า ส ต ร : 

มุมมองเพื่อสงเสริม

ค ว า ม เ ส ม อ ภ า ค

ระหวางหญิงและ

ชาย 

ก า ร เ ผ ย แ พ ร : 

วารสารกฎหมาย

ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานี ปที่ 10 

ฉ บั บ ที่  1 9 

( ม ก ร า ค ม -

มิถุนายน 2560), 3

5-51.  

ชื่อเรื่อง:  

 “การพัฒนาความรู

ท า ง ก ฎ ห ม า ยแ ก

ชุ ม ช น เ พื่ อ เ กิ ด

ประ โยชน ใ นการ

จัดการปญหาหนี้สิน

ของประชาชน”. 
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ก า ร เ ผ ย แ พ ร : 

วารสารนิติศาสตร 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

น เ ร ศ ว ร , ป

ที่  10 ฉ บั บ

ที่  1 ( ม ก ร า ค ม -

มิถุนายน 2560), ห

นา 195-219.  

ชื่อเรื่อง:  

“ ส ถ า น ก า ร ณ

ปญหาทางกฎหมาย

ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

ป ญ ห า ห นี้ สิ น

ค รั ว เ รื อ น ข อ ง

ป ร ะ ช า ช น ตํ า บ ล

บ า น ม า ง  อํ า เ ภ อ

เชียงมวน จังหวัด

พะเยา”.  

ก า ร เ ผ ย แ พ ร : 

วารสารรามคําแหง 

ฉบับนิติศาสตร, ป

ที่  6 ฉ บั บ

ที่  1 ( ม ก ร า ค ม -

มิถุนายน 2560),   

หนา 19-52.  

ชื่อเรื่อง:  

หนั งสื อกฎหมาย

แพง หลักทั่วไป 

 ก า ร เ ผ ย แ พ ร : 

สํ า นั กพิ มพ วิญู

ชน. กรุงเทพฯ: 224

 หน า .  ISBN: 978-

616-269-625-1  

ปพ.ศ. 2559 

ชื่อเรื่อง:  
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แนวทางการเรียน

กฎหมายใหประสบ

ความสํ า เ ร็ จ ของ

นักศึกษา กฎหมาย

ตนแบบ  

ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ก า ร เ ผ ย แ พ ร : 

ร า ย ง า น สื บ

เนื่องจากกาประชุม

ท า ง วิ ช า ก า ร

ระดับชาติ  พะเยา

วิ จั ย ค รั้ ง ที่  5 

ระหวางวันที่  28-

29 มกราคม พ.ศ. 

2559  หน า 1537-

1557. 

ชื่อเรื่อง:  

การพัฒนาทักษะ

การเขียนตขอสอบ

กฎหมายของนิสติ 

ชั้นปที่ 1กรณีศกึษา 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ก า ร เ ผ ย แ พ ร : 

รายงานสืเนื่องจาก

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง

วิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัยครั้งที่ 5 

ระหวางวันที่  28-

29 มกราคม พ.ศ. 

2559 หนา 1558-

1570.  

ปพ.ศ. 2558 

ชื่อเรื่อง: กฎหมาย

กับโครงการบําบัด
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ทุกข บํารุงสุข แบบ

เอบีซีในพื้นท่ีตําบล

บานมาง อําเภอ

เชยีงมวน จังหวัด

พะเยา   

การเผยแพร: 

รายงานสเืนื่องจาก

การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัยคร้ังที่ 4 

ระหวางวันท่ี 29-

30 มกราคม พ.ศ. 

2558 หนา 1191-

1202. 

ปพ.ศ. 2557 

ชื่อเรื่อง: ปญหา

การละเมิดกฎหมาย

จราจรทางบกท่ี

เกี่ยวกับการไมสวม

หมวกนิรภัยและ

การขับรถยอนศร

ของผูขับขี่

รถจักรยานยนต: 

ศึกษากรณอีําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา   

การเผยแพร: 

รายงานสเืนื่องจาก

การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัยคร้ังที่ 3 

ระหวางวันท่ี 23-24 

มกราคม พ.ศ. 

2557  หนา 720-

733. 
 

ผศ.เกียรติศักดิ์ 

ตันติจริยาพันธ 

 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

-ปรญิญาตรี น.บ.

มหาวิทยาลัยพายัพ 

 

-เนตบิัณฑิต

ไทย สํานัก

 

ปพ.ศ. 2560 
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-ปรญิญาโท น.ม. 

สาขากฎหมายอาญา

มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร 

อบรมศึกษา

กฎหมายแหง

เนตบิัณฑิตย

สภา 

-ใบอนุญาตวา

ความ 

สํานักงานสภา

ทนายความ

แหงประเทศ

ไทย 

 

 

 

 

หนังสือ : กฎหมาย

อาญาสาหรับนัก

รัฐศาสตร เลม 1. 

การเผยแพร: 

สํานักพิมพวิญูชน 

กรุงเทพฯ   

กรกฎาคม 2560 

หนังสือ : กฎหมาย

อาญาสาหรับนัก

รัฐศาสตร เลม 2. 

การเผยแพร:  

สานักพิมพวญิูชน 

กรุงเทพฯ 

 กรกฎาคม 2560 

 

ผศ.ทัศนะ  

ศรีปตตา 

 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

-ปรญิญาตรี น.บ. 

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

-ปรญิญาโท น.ม.    

สาขากฎหมายมหาชน 

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง และ 

- ปรญิญาโท -ศษ.ม. 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

-ใบอนุญาตวา

ความ 

สํานักงานสภา

ทนายความ

แหงประเทศ

ไทย 
 

 

ปพ.ศ. 2559 

ชื่อเรื่อง: ปญหา

การกําหนดคํา

บังคับใหเพิกถอน

คําสั่งทางปกครองท่ี

ไมชอบดวย

กฎหมายใหมผีล

ยอนหลังโดยศาล

ปกครอง 

ปพ.ศ. 2558 

ชื่อเรื่อง: ปญหา

การจัดเก็บภาษี

โรงเรอืนและที่ดิน

จากหอพักนิสิตใน

มหาวิทยาลัยของรัฐ 

การเผยแพร: 

รายงานสเืนื่องจาก

การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัยคร้ังที่ 4 

ระหวางวันที่ 29-

  

         



97 
 

30 มกราคม พ.ศ. 

2558 

ปพ.ศ. 2557 

ชื่อเรื่อง: ปญหา

การบังคับใช

มาตรการทาง

ปกครองตาม

พระราชบัญญัติวธิี

ปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

2539: ศึกษาเฉพาะ

มาตรการท่ี

กําหนดใหใชเงิน

ตามมาตรา 12 ของ

พระราชบัญญัติ

ความรับผิดทาง

ละเมิดของ

เจาหนาท่ี พ.ศ. 

2539 

การเผยแพร: 

วารสารรพ’ี 57 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ป 2557 

 
 

ผศ.นริษรา  

ประสิทธิปานวัง 

 

ผูชวยศาสตราจารย 
 

-ปรญิญาตรี น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

-ปรญิญาโท  น.ม.

(วิทยานิพนธ ดีมาก) 

สาขากฎหมายระหวาง

ประเทศ

มหาวิทยาลัยธรรมศา

สตร 

 ปพ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง: การรับรู

ของประชาชนและ

ปญหาการบังคับใช

พระราชบัญญัติ

ควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮออล พ.ศ. 

2551 ในเขตวัด

ดอกบัว  

ต.ทาวังทอง อ.เมือง 

จ.พะเยา 
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การเผยแพร: 

รายงานสืบเนื่อง

การประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิปญจวี

สวรรษ 

ธรรมศาสตรลําปาง 

นําทางประชา 

พัฒนาสูสากล เมื่อ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 

2560 

ปพ.ศ. 2559 

ชื่ อ เ รื่ อ ง : ก า ร

ประเมินผลการรับรู

และการบั งคับ ใช

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮออล พ.ศ. 

2 5 5 1  ใ น พื้ น ที่

สวนสาธารณะรอบ

กวานพะเยาในเขต

เทศบาลเมอืงพะเยา 

การเผยแพร: 

รายงานสืบ

เนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งท่ี 5 

ระหวางวันท่ี 28-

29 มกราคม พ.ศ. 

2559 

 

ผศ. อุดม  

งามเมืองสกุล 

  

-ปรญิญาตรี น.บ.

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

-ปรญิญาโท น.ม.    

สาขากฎหมายธุรกิจ 

  

ปพ.ศ. 2559 

ชื่อเรื่อง: ปญหา

กฎหมายเกี่ยวกับ

สัญญาสินเช่ือรถ

แลกเงิน 
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มหาวิทยาลัยธรรมศา

สตร 

การเผยแพร: 

รายงานสืบ

เนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งท่ี 5 

ระหวางวันท่ี 28-

29 มกราคม พ.ศ. 

2559 
 

ผศ. 

กาญจนุรัตน  

ไมรินทร 

ผูชวยศาสตราจารย  

-ปรญิญาตรี  น.บ.

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

-ปรญิญาโท  น.ม.    

สาขากฎหมายภาษี

อากร

มหาวิทยาลัยธรรมศา

สตร 

-ปรญิญาโท – น.ม.    

สาขานิติศาสตร 

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

 

-เนตบิัณฑิต

ไทย สํานัก

อบรมศึกษา

กฎหมายแหง

เนตบิัณฑิตย

สภา 

-ใบอนุญาตวา

ความ 

สํานักงานสภา

ทนายความ

แหงประเทศ

ไทย 

 

 

ปพ.ศ. 2559 

ชื่อเรื่อง: มาตรการ

ทางภาษเีพื่อ

สงเสรมิชาวนาไทย 

การเผยแพร: 

รายงานสืบ

เนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัยครั้งท่ี 5 

ระหวางวันท่ี 28-

29 มกราคม พ.ศ. 

2559 
 

   

       
        

 

นายเฉลิมวุฒิ 

สาระกิจ 

  

-ปรญิญาตรี  น.บ.

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พะเยา 

-ปรญิญาโท  น.ม.    

สาขากฎหมายอาญา

มหาวิทยาลัยธรรมศา

สตร 
 

 

-เนตบิัณฑิต

ไทย สํานัก

อบรมศึกษา

กฎหมายแหง

เนตบิัณฑิตย

สภา 

 

 

ปพ.ศ. 2559 

ชื่อเรื่อง: การ

ทอดท้ิงผูสูงอายุใน

สังคมชนบท 

การเผยแพร: 

วารสารนติิศาสตร 

มหาวิทยาลัย

นเรศวร ปที่ 9 ฉบับ

ที่ 1 มกราคม-

มิถุนายน 2559 
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ชื่อเรื่อง: การพฒันา

วิทยากรเครอืขาย

ภาคประชาชนเพื่อ

เผยแพรความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ 

การเผยแพร: 

วารสารกฎหมาย 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และ

รายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย คร้ังที่ 6 

วันที่ 26 – 27 ม.ค. 

2560  

(งานวิจัยรวมกับ

ผูอื่น) 

 
 

 

นายประฐมพงษ 

ทองรอด 

  

-ปรญิญาตรี  น.บ.

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พะเยา 

-ปรญิญาโท  น.ม.    

สาขากฎหมายมหาชน

มหาวิทยาลัยธรรมศา

สตร 
 

 

-เนตบิัณฑิต

ไทย สํานัก

อบรมศึกษา

กฎหมายแหง

เนตบิัณฑิตย

สภา 

 

 

พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง: การ

พัฒนาวิทยากร

เครอืขายภาค

ประชาชนเพื่อ

เผยแพรความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ 

การเผยแพร: 

วารสารกฎหมาย 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และ

 

        

 

        



101 
 

รายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย คร้ังที่ 6 

วันที่ 26 – 27 ม.ค. 

2560  

(งานวิจัยรวมกับ

ผูอื่น) 

ปพ.ศ. 2559 

ชื่อเรื่อง: การ

พัฒนาวิทยากร

เครอืขายภาค

ประชาชนเพื่อ

เผยแพรความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ 

การเผยแพร:

วารสารกฎหมาย 

คณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัอุบล

ราชธานีปท่ี 9 ฉบับ

ที่ 17 

(งานวิจยัรวมกับ

ผูอื่น) 

 
 

 

นายวิทูรย ตลุดกํา 

  

-ปรญิญาตรี  น.บ. 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

-ปรญิญาโท  น.ม.    

(วิทยานิพนธดี) 

 สาขากฎหมายมหาชน

จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

  

พ.ศ. 2559 

ชื่อเรื่อง: กฎหมาย

เพื่อความเขมแข็ง

ของชุมชนลุมน้ํา

กวานพะเยา 

การเผยแพร: 

วารสารนติิศาสตร 
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คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

ชื่อเรื่อง: 

การพัฒนาวิทยากร

เครอืขายภาค

ประชาชนเพื่อ

เผยแพรความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

กฎหมายขอมูล

ขาวสารของราชการ 

การเผยแพร: 

วารสารกฎหมาย 

คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และ

รายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ 

พะเยาวิจัย คร้ังที่ 6 

วันที่ 26 – 27 ม.ค. 

2560  

(งานวิจัยรวมกับ

ผูอื่น) 

พ.ศ. 2560 

ชื่อเรื่อง:  

สภาพการ

เปลี่ยนแปลงการใช

ที่ดินราชพัสดุกวาน

พะเยาและขอเสนอ

ทางนโยบาย

กฎหมาย 

การเผยแพร: 

รายงานสืบ

เนื่องจากการ

ประชุมทางวชิาการ

ระดับชาติ พะเยา
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วิจัย ครั้งท่ี 6 วันที่ 

26 – 27 ม.ค. 2560 

ชื่อเรื่อง: มาตรการ

ทางกฎหมายเพ่ือ

สงเสริมรูปแบบการ

จับสัตวนํ้าในกวาน

พะเยา ใชประโยชน

อยางยั่งยืน 

การเผยแพร: 

รายงานสืบ

เนื่องจากการ

ประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ พะเยา

วิจัย ครั้งท่ี 6 วันที่ 

26 – 27 ม.ค. 2560 
 

นายสมศักดิ์  

แนบกลาง 

 -ปรญิญาตรี  น.บ. 

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

-ปรญิญาโท  น.ม.    

สาขากฎหมายมหาชน

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

 พ.ศ. 2556 

ชื่อเรื่อง: รูปแบบที่

เหมาะสมกับการให

เอกชนเขารวมงาน

หรือดําเนินการใน

กิจการของรัฐ 

ศึกษากรณ:ี สัญญา

จางเหมาแบบ

เบ็ดเสร็จ (Turnkey)  

การเผยแพร: 

วารสารมนษย

ศาสตรและ

สงัคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปที่ 1 ฉบับท่ี 1 
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