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ประวัติความเปนมา
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงถือไดวามหาวิทยาลัยพะเยา
ไดแยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ โดยใชชื่อวา “มหาวิทยาลัยพะเยา”
การเรียนการสอนไดเริม่ เปดสอนในสาขาวิชานิตศิ าสตร ตัง้ แตป พ.ศ. 2546 ตอมาเปนสํานักวิชานิตศิ าสตร
และเปนคณะนิติศาสตรตั้งแตป พ.ศ. 2553 เปนตนมา ซึ่งเปนหนวยงานที่มุงผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู
ความสามารถทางดานกฎหมาย รวมทั้งจะตองเปนนักนิติศาสตรที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม
และมีความรับผิดชอบตอสังคม มีคณาจารยที่มีคุณวุฒิสําเร็จการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ รวม
จํานวน 41 คน มีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน 10 คน มีหองสมุดกฎหมายของคณะ มีหองศาลจําลอง
ในการเรียนและใชฝก ฝนประสบการณวชิ าชีพกฎหมายใหนสิ ติ มีการจัดการเรียนการสอนทีม่ งุ เนนสรางความ
เปนเลิศในทางวิชาการ และมีกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยใหนิสิตไดเรียนรูและใชชีวิตอยางมีความสุข
นอกจากนีห้ ลักสูตรยังไดรบั การรับรองมาตรฐานหลักสูตรทัง้ จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา

หลักสูตรที่เปดสอน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
1. ปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 2 ภาคการศึกษา โดยใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ป 138 หนวยกิต
2. ปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา โดยใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ป
(เรียนวันเสาร – อาทิตย)
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา
ปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา โดยใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ป ไดรบั 2 ปริญญา ดังนี้
1. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (บช.บ.)
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(ศศ.บ.)
4. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน(วท.บ.)
5. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (น.บ.) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิง่ แวดลอม (วท.บ.)
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หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
ใชเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 ป
1. ปริญญาโท (แผน ก1 ) ศึกษากระบวนวิชาตามหลักสูตร และวิทยานิพนธ จํานวน 40(3) หนวยกิต
2. ปริญญาโท (แผน ก2 ) ศึกษากระบวนวิชาตามหลักสูตร และวิทยานิพนธ จํานวน 40(3) หนวยกิต
3. ปริญญาโท (แผน ข ) ศึกษากระบวนวิชาตามหลักสูตร และการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(เรียนวันเสาร – อาทิตย) จํานวน 40(3) หนวยกิต

อาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ผูพิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร ทหาร ตํารวจ อาจารยสอนกฎหมาย ปลัดอําเภอ นายอําเภอ
ทีป่ รึกษากฎหมายของรัฐหรือเอกชน ขาราชการหรือพนักงานเจาหนาทีข่ องรัฐในหนวยงานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับกฎหมาย และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศและระดับภูมิภาค
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหากฎหมายเนือ่ งในวันรพี ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศ ณ ขณะนั้น) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2554,
2557, 2560
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก
ในสวนภูมิภาค (ภาค 5) ป 2558
รางวัลโครงการสงเสริมอาสาสมัครเพื่อสังคมจิตอาสาตนแบบยอดเยี่ยมดานชวยเหลือสังคมและ
ผูดอยโอกาส โลเกียรติยศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ป 2557
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับอุดมศึกษา ณ ศาลจังหวัด
เชียงใหม ป 2556
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหากฎหมายทัว่ ประเทศ ระดับอุดมศึกษา ถวยประทานพระเจา
หลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา (พระยศ ณ ขณะนั้น) เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ สํานักงานศาลยุติธรรม ป 2555
รางวัลชนะเลิศในการแขงขันตอบปญหากฎหมายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชิงถวยประธานศาลฎีกา
ณ สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา ป 2555

หองสมุดกฎหมาย คณะนิติศาสตร

ศูนยถายทอดคําบรรยายเนติบัณฑิตสภา

สถานที่เรียนรูของนิสิตที่เปดใหบริการสําหรับอานหนังสือ มีหองเรียนรูเปนกลุม
มีบริการหนังสือ ตํารา คําพิพากษา วิทยานิพนธ สื่ออินเทอรเน็ต และอื่นๆ

ถายทอดคําบรรยายภาคคํ่า วันจันทร-ศุกร เวลา 17.00-20.00 น. และ
วันเสาร เวลา 08.00-17.00 น.

การพัฒนาคุณภาพนิสิต

การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม

คณะนิติศาสตร ไดตระหนักถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรูคูกับการ
มีทักษะในการใชชีวิต รวมทั้งมีจิตอาสาทําประโยชนเพื่อสังคม

คณะนิติศาสตร ไดสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและนิสิตไดนําความรูทางกฎหมาย
ไปบริการทางวิชาการโดยการแนะนํา ชวยเหลือ พัฒนาประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี
ความเขมแข็ง รวมทั้งรวมกันตระหนักเห็นคุณคาของการมีจิตอาสาเพื่อเกิดประโยชน
ตอสวนรวม

