หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาที่ใช้
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
11.3 สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคง
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
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สารบัญ (ต่อ)
13.4 การบริหารจัดการ
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิต
ในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
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สารบัญ (ต่อ)
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิ
ของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 สุนทรียภาพ
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ าก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จ
การศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
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สารบัญ (ต่อ)
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสติ
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 หลักสูตร
5.2 การเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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หน้า
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

46

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ช แบบรายงานผลการพิจารณาร่างหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ภาคผนวก ซ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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1
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws Program
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิติศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

0152
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Laws Program

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

:
:
:
:

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
น.ด.
Doctor of Laws
LL.D.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจาคณะนิตศิ าสตร์ เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 9 มีนาคม 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่..........วันที.่ ..................พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2565
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผ่านตามหลักเกณฑ์การสมัครของอาชีพนั้น
8.1.1 ทนายความ
8.1.2 นิตกิ ร
8.1.3 นักวิชาการ
8.1.4 นักปกครอง
8.1.5 พนักงานสืบสวนสอบสวน
8.1.6 ธุรกิจส่วนตัว
8.1.7 อาชีพอิสระ
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8.2 อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้ หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์
การสมัครของอาชีพนัน้
8.2.1 ผูพ้ ิพากษา
8.2.2 พนักงานอัยการ

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31017005XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1

นายนภนันต์
ศุภศิริพงษ์ชัย

2

นางสาวภัทราวรรณ
รัตนเกษตร

35199000XXXXX
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ และการค้ า ในอนาคตจ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย องค์ ค วามรู้ ห ลายศาสตร์
ประกอบกันทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเชื่อมโยงกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการกากับดูแลการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งการรวมกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และการก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การเกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์
และปัญญาประดิษ ฐ์ (AI) ทาให้มีความจาเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย โดยเฉพาะการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านกฎหมายเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ในบริบทของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้
เพื่อคาดการณ์ ทานายและวางแผนการปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง
และเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถปรับใช้ได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อี ก ทั้ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการค้ า ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวจาเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564)
อันมีหลักการพัฒนาประเทศตามหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมาย
ที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย “การพัฒนาเศรษฐกิจ
สั งคม และสิ่งแวดล้อ ม ที่องค์ก รระหว่า งประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่ งยื น (sustainable
development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกาหนดขึ้นเป็นสาคัญ ดังนี้ การเปิดหลักสูตรนิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยการ
สร้างบุคลากรของประเทศชาติที่เข้าใจในสภาพปัญหาของสังคมไทย และมีความรู้ทางกฎหมายขั้นสูงที่
สามารถบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีมาตรฐานทางวิชาการ ไม่ว่าจะ
เป็นการกฎหมายเชิงเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกันทางสังคม และปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและความ
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เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม คุ้มครองด้านสวัสดิการสังคม เพื่อมิให้มีการ
เลือกปฏิบัติในความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบท และเพื่อให้กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการ
ทางสังคมได้อย่างทั่วถึ ง มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย สถาบันการเมืองการปกครองและ
สถาบันทางเศรษฐกิจมีความโปร่งใสและความเป็นธรรม และสามารถนาความรู้ทางกฎหมายขั้นสูง
ไปสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันจะเป็นพลังสาคัญในการบรรลุเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและ
ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ ซึ่ ง การวางแผนหลั ก สู ต รได้ ค านึ ง ถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century
Skills) รวมทั้งสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน การใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้เครือข่ายความเร็ว
สู ง และอินเตอร์เ น็ตที่ไ ด้ก ลายเป็นสิ่งปกติธ รรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทย ก็ มีก าร
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มี
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ต่าง ๆ จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม
วัฒนธรรม เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนบุคคล การทาธุรกรรมพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
แม้ก ารพั ฒนาไปสู่สังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันอาจทาให้มีปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่
หลากหลาย และอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ที่อาจส่ง ผลกระทบต่อ
สังคม และวัฒนธรรมไทย เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องมีนักวิจัย นักวิชาการและนัก
วิชาชีพทางกฎหมายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและทักษะทางวิชาการระดับสูงในการสร้างกฎหมายใหม่
และพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในการบังคับใช้กฎหมาย การ
ป้องกั น และการแก้ ไ ขปั ญ หาอั นเกิ ด จากสภาวะไร้พ รมแดน ให้เ ป็นไปในรูป แบบที่สอดคล้ อง และ
เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ดังนั้น การพัฒนานักกฎหมายจากการฝึกฝนตามกระบวนการวิจัย
ทางนิติศาสตร์ และการศึกษากฎหมายเปรี ยบเทียบ ย่อมนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางกฎหมายที่
เหมาะสมต่อสังคมดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมมิติท างกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อรองรับการแก้ไ ข
ปัญหาสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา
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11.3 สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคง
การพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพและความมั่นคง
จะต้องอาศัยการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ก้าวหน้าทันสมัยโดยมีกลไกการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม
โลกซึ่งเป็นสังคมดิจิทัล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างและพัฒนากฎหมายใหม่ให้สอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฯลฯ ตลอดจนทาให้กฎหมายเป็นกลไกเครื่องมือสาคัญในการวางกรอบ
การปฏิรูป ประเทศไทยเข้าสู่ระบบนิติรัฐตามวิถีท างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจาเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพกฎหมายระดับสูงขั้นดุษฎีบัณฑิตที่ยังคงขาดแคลนในสาขานิติศาสตร์ ด้วยเหตุน้จี ึงมีความจาเป็น
ในการสร้างดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ ให้มีศักยภาพ และสามารถก้าวไปเป็นผู้นาในระดับประเทศและ
เป็นกาลังทรัพยากรมนุษย์ที่สาคัญของประเทศชาติตอ่ ไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรนิตศิ าสตรดุษฎีบัณฑิต มีแนวคิดที่ตอ้ งการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสู งด้านกฎหมายให้มีค วามเป็นเลิศด้านการศึก ษากฎหมายเปรีย บเทียบ และการศึก ษาวิจัย ทาง
กฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการใช้กฎหมายโดยยึดมั่น
ในหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม (The Rule of Law) มีความรอบรู้ลึกซึ้งในทฤษฎี ปรัชญาและสภาพ
ปัญ หาเฉพาะของระบบกฎหมายและการกระบวนการยุติธ รรมของไทย มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินปัญหา ประเด็นและกรณีศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ศึกษาและ
ฝึ ก ฝนการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศเพื่ อ ขยายขอบเขตเนื้ อ หาการวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งความรอบรู้ แ ละ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้า ง
ทักษะในการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายและสามารถนา
ความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและให้คาปรึกษาและพร้อมที่จะเป็นผู้นาที่มี
ความรูใ้ นการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เป็นไปตามสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมในสังคมโลก ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญ
ด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังที่รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช
2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (ค) ด้านกฎหมาย (2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษา

8
อบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูป้ ระกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผูม้ ีความรอบรู้ มีนิตทิ ัศนะ และยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้วางกรอบ
แนวคิ ด การจั ด การศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง ยึ ด ตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development
Goals: SDGs 2030) ได้แก่ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ
ความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ อาทิเช่น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการวิจัยทางกฎหมาย
เพื่อแสวงหานวัตกรรมทางความคิดด้านกฎหมายใหม่ (Legal innovation) ที่ผลักดันการสร้างสรรค์อย่าง
เป็นระบบสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสทางการศึกษากฎหมายในระดับสูงขึ้นให้
บั ณ ฑิ ต นิ ติ ศ าสตร์ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโทได้ พั ฒ นาตนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยหลั ก สู ต รฯ ได้ เ พิ่ ม มิ ติ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อันจะทาให้ผู้ศึกษาได้ใช้นิติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบความคิด ครบถ้วนทั้ง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบเชิงบวกและการเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้
1. สามารถนากระบวนการศึกษาวิจัยและมีการนาผลงานวิจัยในระดับสูงด้านกฎหมายหรือนา
องค์ความรูใ้ หม่ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ
อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ัล
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางการวิจัยด้านนิติศาสตร์
และศึกษากฎหมายเปรียบเทียบในการพัฒนาประเทศทุกด้านที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นกลไกเครื่องมือ
สาคัญในกระบวนการสร้างความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองโดยหลักนิติรัฐและนิติธรรม
ในระบอบประชาธิ ป ไตย ตลอดจนให้ เ ท่ า ทั น และสามารถปรั บ ตั ว ไปสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
3. เพื่อสร้างนักกฎหมายที่มีความรูใ้ นระดับสูงทางด้านกฎหมายให้รองรับกับการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2560 และตามประกาศเรื่องยุ ทธศาสตร์ ชาติ
(พ.ศ. 2561-2580) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย ซึ่งการปฏิรูปต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางกฎหมาย แต่ยัง ขาดแคลนผู้มี
ความรู้ในระดับปริญญาเอกอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษานิติศาสตร์ทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท
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4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถทาหน้าที่เป็นกลไกสาคัญของรัฐในการดาเนินนโยบายสาธารณะในนิติ
รัฐ (รัฐที่ปกครองโดยกฎหมายที่ด)ี
5. เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทางด้านนิติศาสตร์ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูงด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้
มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการวิจัย โดยเน้นการวิจัยที่สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อหา
แนวทางการแก้ปัญหา สนองตอบความต้องการของประเทศ และชี้แนะทางเลือกให้แก่สังคม รวมทั้ง
การบริการทางวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอน และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความตระหนั ก รั บ รู้ ใ นความแตกต่ า งหลากหลายทางวั ฒ นธรรม และสร้ า งคุ ณ ค่ า ความเข้ า ใจต่ อ
วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานของชีวติ และชุมชนในสังคมไทย
6. เพื่อสร้างนักวิจัยทางนิติศาสตร์ระดับสูงที่มีความเข้าใจในปัญหาของพื้นที่ โดยสร้างนักกฎหมาย
ที่มีความรู้ด้านงานวิ จัยเพื่อพั ฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based collaborative research for development) โดยสร้ า งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ ที่ด้วยข้อมูลและความรู้ที่เกิดจากการวิจัย รวมถึงทาให้เกิดผลงานวิจัยเชิงพื้นที่
ส าหรับ การพั ฒนาประเทศและสามารถบูรณาการงานพัฒนาได้จริงในพื้นที่ระดับ จังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัด ซึ่งหากมีการพัฒนาพื้นที่ให้มีการเจริญเติบโตที่สมดุล ย่อ มเป็นการพัฒนาประเทศได้อย่าง
แท้จริง อีก ทั้งโจทย์วิจัย มาจากปัญ หาของพื้นที่ระดับ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ส่งผลกระทบต่อคน
จานวนมากในพื้นที่ และเน้นการกระบวนการวิจัยที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพั ฒนา
พื้นที่ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดกระบวนการวิจัยรูปแบบใหม่ ที่ แตกต่างจากกระบวนการวิจัยแบบดั้งเดิม โดบ
มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพืน้ ที่อย่างสมดุลได้อย่างแท้จริง
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ทางนิติศาสตร์ในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ตอ้ งทาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้น
การสร้างบั ณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญ ญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี
ความรับผิดชอบ มีความรู้ มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่
ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้ วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการ และ
รู ป แบบที่ ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ
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และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพทางกฎหมายในระดับที่
สูงขึ้น บนพืน้ ฐานหลักนิตธิ รรม
(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างทักษะทางวิจัย ต่อยอดความคิดทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มี
รูป แบบซับ ซ้อนมากยิ่งขึ้นในศตวรรษที่ 21 การวิจัย ทางกฎหมายเพื่อแก้ไ ขปัญ หาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการ
ค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้ นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย การ
วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และ
การตั้งสมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ให้ความสาคัญ
และมุ่งเน้นการวิจั ยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัย ประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
นาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมี คุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้นาในการวิจัย ให้สามารถดาเนินการใน
ลั ก ษณะหุ้นส่ว น หรือการสร้าง เครือข่ายกั บ สถาบันที่มีชื่อเสีย งทั้งในและต่ างประเทศ เพื่อพั ฒนา
คุณภาพของนักวิจัย ให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
(3) ด้านบริการวิชาการ
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชี วิต การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุน ของ
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีกาลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและ
ภาคอุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง ควรจะต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การลงทุ น และด าเนิ น การร่ ว มกั บ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดย
การดาเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสร้างจุดแข็งและการยอมรับของสังคม โดยทั่วไป
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม
โลกทางด้านเศรษฐกิจ โดยการทานุบารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการ
พัฒนาอย่างมีดุลยภาพซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็น ไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อนาไปสู่การสงวน
และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมี
เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุ คคลองค์กร
และสังคมโดยเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องดาเนินการ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.4 การบริหารจัดการ
-
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
นักวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง และองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักนิติ
ธรรม
1.2 ความสาคัญ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดทาการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2554
และปริญญาโทตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยคณะนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เ ป็น
ปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด
ศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทาให้การศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แม้ว่าจะมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ
ขององค์ก รวิชาชี พ หน่ว ยงานราชการ บริษัท เอกชนและสังคม แต่ก็ ยั งไม่เ พีย งพอ ประกอบกั บ ใน
ตลาดแรงงานยังต้องการผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขาวิชาเป็นจานวนมาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจสาคัญในการการผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึง
ความจาเป็นในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเพื่อสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก
ที่มคี วามรูค้ วามสามารถทางวิชาการและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน
ในทางกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ
การเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในครั้งนี้ มีความสาคัญเพื่อสอดรับกับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ตามแนวทางการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
development) ซึ่งได้ถู ก ขับ เคลื่อนเชิงนโยบายระหว่างประเทศจากองค์ก ารสหประชาชาตินับ ตั้ง แต่
Millennium Development Goals (MDGs) ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยถูกกาหนดเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี
2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย สาหรับ
ประเทศไทยการขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา ซึ่งหลั กสูตรนี้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มนิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต ที่อยู่ในท้องถิ่น พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน ลาปาง ลาพูน ที่มีจานวนมากขึ้นและ
ต้ อ งการศึ ก ษากฎหมายที่ มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น ไป อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งต่ อ ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ว่ า
“ดารงชีวิตด้ว ยปัญ ญาประเสริฐที่สุด ” ซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึก ษาตามแนวนโยบายของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ มุ่ ง ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามสั ม พั น ธ์
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ซึ่ง ดุษฎีบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะนา
ความรูท้ างวิชาการและวิจัยทางกฎหมายที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
และประเทศชาติ
นอกจากนี้การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในระดับอุดมศึกษาของไทยมีอยู่
อย่างจากัด ในขณะที่ความต้องการเรียนต่อในระดับ ดุษฎีบัณฑิตสาขานี้ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะการ
ใช้ประโยชน์ของดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ไม่ได้จากัดเฉพาะในวงการบริหารราชการของประเทศไทย
ทั้งส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภาค และส่ว นท้องถิ่นเท่านั้น แต่ความรู้ท างกฎหมายทั้งกฎหมายภายในและ
กฎหมายต่างประเทศ ถู ก นาไปใช้ไปใช้ในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องผนึกกาลังความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ เพื่อพัฒนานัก
คิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดทางกฎหมายองค์รวมจนถึงระดับสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในวงการกฎหมายที่มอี ยูอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง
ด้านกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของคณะนิติศาสตร์ที่ มุ่งเน้นการสร้าง
ทักษะทางวิจัย ต่อยอดความคิดทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับภารกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งส่งเสริม
การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี รู ป แบบซั บ ซ้อ นมากยิ่ง ขึ้ นใน
ศตวรรษที่ 21 การวิจัยทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ลดความเลื่อมล้าและ
สร้างความเท่าเทียม โดยผสมผสานวิธีการทางวิทยาศาสตร์การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์
ในการค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์
และการตั้ ง สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ทางนิ ติ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะสม โดยสอดคล้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ ห้
ความส าคั ญ และมุ่ ง เน้ น การวิ จั ย พื้ น ฐาน โดยควบคู่ ไ ปกั บ การวิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ นสาขาต่ า ง ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีด
ความสามารถในการพึ่ง พาตนเองได้อ ย่ า งแท้จ ริ งในระยะยาว โดยจะต้องสร้ า งผู้น าในการวิ จั ย ให้
สามารถด าเนิ น การในลั ก ษณะหุ้ น ส่ ว น หรื อ การสร้ า ง เครื อ ข่ า ยกั บ สถาบั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้นาไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพด้าน
กฎหมายที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์แล้ว และต้องการศึกษาหาความรู้ต่อในระดับ
ที่สู งขึ้นไป มีค วามสอดคล้องกั บ สมรรถนะหลัก และความเป็นเลิศของคณะนิติศาสตร์ที่ มุ่งเน้ น การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้
เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพทางกฎหมายในระดับที่สูงขึน้ บนพืน้ ฐานหลักนิตธิ รรม
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หลั ก สู ตรนิติศาสตรดุ ษ ฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการวิจัย เพื่อพัฒนานัก วิชาการและนัก วิชาชีพด้า น
กฎหมายขั้นสูงโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของ
คณะนิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นวิธีก ารศึกษาสาหรับ ศตวรรษที่ 21 คือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะทางปัญญา และประยุกต์วิธีการศึกษากฎหมายเชิ งคลินกิ
ที่มีระเบียบวิธีคือ นิสิตต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทาด้วยตนเอง (experiential learning) โดยต้องใช้ทฤษฎี
และหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ต้องดาเนินบทบาทของนักกฎหมายภายใต้การให้คาแนะนา กากับ
ดูแล และตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน และต้องทบทวนตรวจสอบประสบการณ์และสะท้ อนความเห็น
ของตน โดยในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตนิสิตต้องดาเนินบทบาทของนักวิจัยด้านนิติศาสตร์ขั้นสูง
ต้องลงมือทาวิจัยด้วยตนเองภายใต้การให้คาแนะนา กากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วย
วิธีการการศึกษาเช่นนี้ทาให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทาวิจัยทางกฎหมาย และได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและบทบัญ ญัติของกฎหมาย เข้าใจในศักยภาพและข้อจากัดของระบบ
กฎหมายในโลกแห่งความเป็นจริง อันจะนามาซึ่งความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และแนวทางใน
การสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบกฎหมายไทย
นอกจากนี้ แนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายเรื่องของการพลิก
โฉมระบบการอุ ด มศึ ก ษาของประเทศไทย ( Reinventing University System) กล่ า วคื อ เปลี่ ย น
มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันหลักในการสร้ างคน สร้างองค์ความรู้และสร้างนวั ตกรรม สามารถผลิต
บัณฑิตที่พร้อมทางาน พัฒนาขีดความสามารถและบ่มเพาะผูป้ ระกอบการนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการ
วิจัยเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นนักวิจัยทางนิติศาสตร์ ชั้นสูงที่สามารถคิด
วิ เ คราะห์ ปั ญ หากฎหมายที่ ซั บ ซ้ อ นและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท างกฎหมายให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมภิ าคอาเซียน และนานาชาติ
1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงด้านการค้นคว้า การวิจัย เกี่ยวกับ
ปัญหากฎหมายที่เกิดขึน้ ให้เป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต
1.3.3 เพื่อสร้างนักนิติศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี ม าตรฐาน
ตามที่ สกอ. กาหนด
ปรับ ปรุงหลั ก สู ตรให้ส อดคล้องกับ
ความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการ
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

กลยุทธ์
ติ ด ตามประเมิ น หลั ก สู ต รอย่ า ง
สม่าเสมอ
- ติ ด ตามความต้ อ งการของ
ผูป้ ระกอบการทางด้านกฎหมาย
- ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
และชุ ม ชน เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วาม
ต้ อ งการ และแนวโน้ ม ความ
เปลี่ยนแปลง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานผลการประเมินความพึ ง
พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง
ผูป้ ระกอบการ
- ผูใ้ ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ
ทางาน โดยเฉลี่ยในระดับดี
- มีจานวนหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่รว่ มให้ความร่วมมือ
- มีตัวแทนจากชุมชนที่ร่วมให้ความ
ร่วมมือ
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการ สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน - อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการ
ส อ น แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ ห้ มี ก า ร ส อ น ใ ห้ ท า ง า น บ ริ ก า ร วิชาการ
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้ วิชาการแก่องค์กรภายนอก
- การเข้ า รั บ การอบรมสั ม มนา
ทางด้านกฎหมายไปปฏิบัติงานจริง
ประชุมของคณาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุนในการพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึ ก ษาไม่น้ อยกว่ า 15 สัป ดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ด้ า นนิ ติ ศ าสตร์ ห รื อ เที ย บเท่ า จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมี
ผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรือ ตาม
ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.3 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤติ
2.2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.6. ผูส้ มัครจะต้องเข้าสอบความรูเ้ กี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่นาเสนอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อหัวข้อดุษฎีนพิ นธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
2.ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดที่กาหนดคือ
(1) มีการนาเสนอประเด็นปัญหาและข้อโต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว
(2) มีการนาเสนอระเบียบวิธีวิจัยและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)
(3) มีการสารวจและประเมินวรรณกรรมจากการศึกษาข้อเขียนทางวิชาการ
(4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างอิงทุกชนิดที่ค้นคว้ามา
(5) มีเค้าโครง (out - line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ
(6) มีแผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ต้นจนจบการศึกษา
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
พืน้ ฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1 แบบ 1.1
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 3
10
10
10
รวม
10
20
30
30
30
จานวนคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

รวมรายจ่าย

2564

ปีงบประมาณ
2565
2566

2567

2568

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

100,000
10,000

30,000
100,000
55,000
395,000

30,000
100,000
55,000
395,000

30,000
30,000
30,000
100,000
100,000
100,000
785,000 785,000 785,000
1,125,000 1,125,000 1,125,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์ สกอ.
แบบ 1 แบบ 1.1
48
48

หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2564
แบบ 1 แบบ 1.1
48
(3)
48(3)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แบบ 1 แบบ 1.1
1) วิทยานิพนธ์
จานวน 48 หน่วยกิต
100800 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
3 หน่วยกิต
100811
สัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar 1
100812 สัมมนา 2
1(0-3-2)
Seminar 2
100813 สัมมนา 3
1(0-3-2)
Seminar 3
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กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1) นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาตามที่ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2) การสอบโครงร่างวิท ยานิพนธ์ นิสิต จะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างวิท ยานิพนธ์เ พื่อ
ควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ ตามประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เรื่ อ ง การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการ ส าหรั บ นิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
4) นิ สิ ต ต้ อ งส่ ง รายงานความก้ า วหน้ า ผลการศึ ก ษาตามแบบรายงานความก้ า วหน้ า ผล
การศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่
ปรึกษา และรวบรวมส่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 1 แบบ 1.1
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
100811 สัมมนา 1
1(0-3-2)
Seminar 1
100800 วิทยานิพนธ์
8 หน่วยกิต
Thesis
รวม

8 (1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100800

วิทยานิพนธ์
Thesis

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
100812
100800

สัมมนา 2
Seminar 2
วิทยานิพนธ์
Thesis

1(0-3-2)
8 หน่วยกิต
รวม

8(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100800

วิทยานิพนธ์
Thesis

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
100813
100800

สัมมนา 3
Seminar 3
วิทยานิพนธ์
Thesis

1(0-3-2)
8 หน่วยกิต
รวม

8(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
100800

วิทยานิพนธ์
Thesis

8 หน่วยกิต
รวม

8 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
100800 วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Thesis
การแสวงหาความรู้ เ พื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ
การศึกษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรูเ้ พื่อการแก้ไขปัญหาทาง
กฎหมาย การเขียนรายงานการวิจัย การนาเสนอ และการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับกฎหมาย
Acquiring for constructing knowledge by systematic research process, studying reason
and related theory, analyzing and synthesizing knowledge for solving legal problem, research report
writing, presentation and publishing in article relating to law
100811 สัมมนา 1
1 (0-3-2)
Seminar 1
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนและการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์
Researching, collecting data, analyzing, thesis proposal writing and presenting, discussing
in topics related to thesis proposal
100812 สัมมนา 2
1 (0-3-2)
Seminar 2
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนบทความวิจัย จากวิทยานิพนธ์ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางกฎหมาย และการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการเขียน
บทความวิจัย
Researching, collecting data, analyzing, writing research article from a thesis, publication in
law journal, and discussing in topics related to research article writing
100813 สัมมนา 3
1 (0-3-2)
Seminar 3
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ การนาเสนอ
วิทยานิพนธ์ และการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
Researching, collecting data, analyzing, report and thesis writing, thesis presenting,
discussing in topics related to thesis
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 เลข 7
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาโท
2.2 เลข 8
หมายถึง
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
(สาขาวิชากาหนดเอง)
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
(สาขาวิชากาหนดเอง)

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
31017005XXXXX

1

นายนภนันต์
ศุภศิริพงษ์ชัย

2

นางสาวภัทราวรรณ
รัตนเกษตร

35199000XXXXX

3

นายธิติ ไวกวี

31010006XXXXX

4

นายไพรัช ธีระชัย
มหิทธิ์

35001003XXXXX

5

นางสาววิมลเรขา ศิริ
ชัยราวรรณ

31399000XXXXX

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.
LL.M.
LL.M.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Docteur en droit
น.ม
น.บ.
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ Ph.D.
LL.M.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ด.
LL.M.
น.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ด.
น.ม.

สาขาวิชา
Law
Intellectual Property Law
Commercial Law
นิตศิ าสตร์
Droit privé
กฎหมายเอกชน
นิตศิ าสตร์
Law
Environmental and Natural
Resource Law and Policy
นิตศิ าสตร์
นิตศิ าสตร์
International Law
นิตศิ าสตร์
นิตศิ าสตร์
กฎหมายธุรกิจ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
University of Edinburgh, United Kingdom
Australian National University, Australia
Monash Univerity, Australia
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Universitié d’Aix-Marseille, France
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยพายัพ
University of Auckland, New Zealand
University of Denver Sturm College of
Law, U.S.A.
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Hull, UK
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี
พ.ศ.
2554
2547
2545
2541
2557
2547
2543
2559
2548
2540
2556
2541
2538
2556
2550
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

น.บ.ท.

-

น.บ.

นิตศิ าสตร์

ปี
พ.ศ.
2547

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2537

25

25

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

1

ศุภลักษณ์ พินจิ ภูวดล

ศาสตราจารย์

2

สหธน รัตนไพจิตร

ศาสตราจารย์

3

วารี นาสกุล

ศาสตราจารย์

4

อรรถพล ใหญ่สว่าง

อาจารย์

5

Helena Whalen-Bridge

Assoc. Prof.

คุณวุฒิ
Docteur en Droit
D.E.A.
D.S.U.
น.บ.
น.ด.
LL.M.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
Docteur en Droit
น.บ.
นิตศิ าสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
LL.M.
J.D.
B.A.

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2534
2531
2530
2523
2558
2530
2527
2523
2523
2503
2498
2552
2524
2515
2514
2555
2528
2524

26

26

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

6

ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

7

ธนกฤต วรธนัชชากุล

8

อาร์ม ตั้งนิรันดร

9

Richard Wai-sang Wu

ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์พิเศษ

Assoc. Prof.

คุณวุฒิ
LL.M.
น.ม.
น.บ.ท.
น.บ.
DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ) (NOUVEAU RÉGIME))
D.E.A. en Droit privé
D.S.U. en Droit civil
น.บ.ท.
น.บ.
J.S.D
J.S.M
LL.M.
LL.B.
Ph.D (London)
LL.M. (London)
LL.M. (IT and Telecommunications Law) (Strathclyde)
LL.M. (Peking)
LL.B. (Peking)
LL.B. (HKU)
PCLL (HKU)

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2538
2535
2522
2522
2544
2537
2536
2532
2531
2561
2557
2554
2553
2549
2538
2545
2543
2540
2527
2528

27

27

ลาดับ

10

ชื่อ-สกุล

Anthon Freddy Susanto

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
BSc (Economics)
MBA (Warwick)
Doctor Of Law
LL.M.
LL.B.

สาขาวิชา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2531
2536
2550
2545
2537

28

28
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
แบบ 1 แบบ 1.1
รายวิชา 100800 วิทยานิพนธ์มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต อนุมัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การทาวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนีง้ านวิจัยที่นสิ ิตดาเนินการเขียนเป็นการศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมายที่
นิสิตสนใจ มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทาวิจัย โดยนาเอาความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีและ
ประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ และนิสิ ตต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ซึ่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกระบวนการท าการวิ จั ย ด้ า นกฎหมาย การวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถเขียนงานวิจัยทางกฎหมายได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ก าหนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งน าเสนอผลกการวิ จั ย ในวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะกรรมการผู้
ประเมินผล ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องสามารถสอบผ่านวิทยานิพนธ์มี
คณะกรรมการเป็ น ผู้ ตั ด สิ น พร้ อ มทั้ ง มี ก ารเผยแพร่ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ โ ดยตามเกณฑ์ ก ารส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป
5.4 จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48 (3) หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
คณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ครบ
กาหนดตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย และแต่งตัง้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์
สาหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 แบบ 1.1 นิสิตจะพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 โดยจะกาหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ติดตามงานและรับการแนะนาจากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทาวิทยานิพนธ์
5.6 กระบวนการประเมินผล
เกณฑ์ก ารส าเร็จการศึ ก ษาตามหลัก สูต รเป็นไปตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลัย พะเยา ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยนิสิตปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 ต้องนาเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวิชาสัมมนา 1 และต้องเขียนบทความ
วิจัยจากวิทยานิพนธ์และอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยในวิชาสัมมนา 2 รวมถึง
การเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ นาเสนอวิทยานิพนธ์และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ใน
วิชาสัมมนา 3
นิสติ ปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ ขอท าวิทยานิพ นธ์ โดยนิสิตจะต้องนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาโครงร่างวิท ยานิพ นธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานที่ป รึกษาวิท ยานิพนธ์ กรรมการที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมแล้วไม่
น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็น
อาจารย์บัณฑิตศึก ษาหรืออาจารย์พิเ ศษบัณฑิตศึกษามหาวิท ยาลัยพะเยา ก่อนนิสิตสอบโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ จากนั้นนิสิต จึงเริ่มจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมีการแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาค
การศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
นิสิตปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น
สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยาแต่ ง ตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน
ประกอบด้ ว ยอาจารย์ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย พะเยาและมี ก ารผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก โดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการและอาจารย์ป ระจาหลัก สูต ร
ภายในไม่นอ้ ยกว่า 4 คน เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) มีความสามารถในการทาวิจัยขั้นสูง
ก าหนดให้ นิ สิ ต ต้อ งผ่ า นกระบวนการท าดุษ ฎีนิพนธ์
และมีการกากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้ ก าหนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งศึ ก ษาและแสวงหาความรู้ ใ น
ภาษาต่างประเทศ
รูปแบบต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ภาษาต่างประเทศ
(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
( 4) มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น วิ ช า ชี พ แ ล ะ
จรรยาบรรณนักวิจัย

กาหนดให้นสิ ิตต้องนาเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ตามช่วง
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาแทรกเรื่องจรรยาบรรณใน
วิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัยในระหว่างการพัฒนา
ดุษฎีนิพนธ์
มี กิ จ ก ร ร ม ที่ ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ เพื่ อ ฝึ ก ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้ คู่
คุ ณ ธรรม มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและมี จ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ เช่น ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์
ของนิสิต

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย นิสติ ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของ
ผูอ้ ื่น เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทาวิทยานิพนธ์รวมทั้งมีการ
จัดกิ จกรรมส่งเสริมคุ ณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ท าดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความ
เสียสละ เป็นต้น
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้า พบอาจารย์ที่ปรึกษา การส่ง
งานตามกาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมและวิชาสัมมนา
(2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรูใ้ หม่
(4) มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงในสาขาวิ ช า
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ (ตามรายชื่ออาจารย์พิเศษข้างท้าย)
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าและการจัดทารายงาน และวิชาสัมมนา
(2) ประเมินจากโครงการที่นาเสนอ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
แนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
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(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี
เพื่อพัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้ รือปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ
และดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การอภิปรายกลุ่ม
(2) ให้นิสติ มีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสติ เช่น ประเมินจากการนาเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ ผลการค้นคว้าวิจัย การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์ และวิชาสัมมนา เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีการก าหนดกิ จกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ ม การท างานที่ต้องประสานงานกั บผู้ อื่ นหรื อผู้ มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลของการเรียนรู้ด้านทั กษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และ
ความสามารถในการรับผิดชอบ สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์
สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ ร่ ว มงานในองค์ ก ร และกั บ บุ ค คลทั่ ว ไป มี ภ าวะผู้ น า และก าหนดให้ นิ สิ ต ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์เเละนาเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอประเมินจากการนาเสนอ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลการค้นคว้ าวิจัย การสอบโครงร่ างและการสอบวิทยานิพนธ์ และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมและวิชาสัมมนา และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะ
แก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ
และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสติ ได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และ
นาเสนอการแก้ ปั ญหาที่ เหมาะสม เรียนรู้เทคนิ คการประยุ กต์ ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศให้ หลายหลาย
สถานการณ์
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายในวิชาสัมมนา และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ผลการค้นคว้าวิจัย การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษาศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์อาจทาได้ในระหว่างการเรียนการ
สอนโดยอธิบายให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ปลูกฝังให้รจู้ ักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะอันทรงคุณค่าเหล่านั้น ปลูกฝัง
ให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีศิลปะในจิตใจ รู้จัก
วิธีการที่เรียนอย่างมีความสุ ขโดยนาเอาคุณประโยชน์ท างด้านศิลปะมามีส่วนในการตัดสินใจ ทั้งนี้
เพื่อให้นสิ ิตได้ใช้เหตุผลต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินจากการตัดสินใจในการทางานร่วมกันโดยใช้เหตุผล อารมณ์ ความรูส้ ึกที่ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน
(2) ประเมินจากการที่นิสติ เป็นผู้ที่มีอารมณ์สุนทรีย์โดยมีวธิ ีการให้การเรียนเป็นไปอย่าง
มีความสุข
(3) ประเมินจากการที่นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีการกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ที่ดีข้ึน
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
กลยุ ท ธ์ การสอนที่ใช้ใ นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุค ลิก ภาพนั้น ซึ่งถือว่ามีค วามส าคั ญ อย่า งยิ่ง เนื่องจากการเรีย นรู้ที่ต้ องอาศัย สุข ภาพที่ดีทั้ ง ด้ า น
ร่างกาย จิตใจ อันจะมีผลต่อการเรีย นรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ ดังนั้น เรื่อง
สุขภาพจึงเห็นควรต้องปลูกฝังให้มีการส่งเสริมให้นิสิตดูแลและรักสุขภาพ แนะนาการวางตัวรวมทั้ง
ปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตนักกฎหมายต้องนา
ความรู้ไปทาประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยทาให้เป็นคนที่เคารพเชื่อถือของ
ผูพ้ บเห็น ทาให้เสริมความสง่างาม ความมีบุคลิกภาพ ดูดีให้แก่ตนเอง และนักกฎหมายถือว่าบุคลิกภาพ
เป็นสิ่งสาคัญมากอย่างยิ่ง
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมินจากการที่นิสิตได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพของ
ตนเองและคนรอบข้าง
(2) ประเมินจากนิ สิต ได้ เ ห็ นความส าคั ญ ของการมี บุค ลิก ภาพที่ ดี และแต่งกายถู ก
ระเบียบ
(3) ประเมินจากการบุคลิกภาพในด้ านการพู ด การแต่งกาย การแสดงออกซึ่ง ความ
คิดเห็นหรือด้านอื่น
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) นาความรู้และทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ
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(2) มีทักษะในการให้เหตุผลทางกฎหมาย
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้น การใช้สถานการณ์สมมุติและการลงมือปฏิบัติจริง
แสดงบทบาทสมมุ ติ หรื อ เข้ า เยี่ ย มชมหรื อ ศึ ก ษาดู ง านสถานที่ ที่เ กี่ย วข้อ งกั บ วิ ช าชี พ ด้ า นกฎหมาย
การศึก ษาหรื อวิ เ คราะห์ ก รณี ศึก ษาต่า ง ๆ อันเกี่ย วข้องกั บ วิ ช าชีพ กฎหมาย และการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับกฎหมาย
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) ประเมินความสามารถในการรายงานและนาเสนอผลงานวิชาการ
(2) ประเมินความสามารถในการรายงานผลการศึก ษา วิเ คราะห์ ก รณีศึก ษา และ
รายงานการศึกษาดูงานในสถานที่อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

 ความรับผิดชอบรอง

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6.
สุนทรีย
ภาพ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

8. ทักษะการ
ปฏิบัตกิ าร
ทางวิชาชีพ
(ถ้ามี)

(1)

(1) (2) (3) (4)

(1)

(2) (3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)









































































































































































หมวดวิชาพื้นฐาน
วิชาเอกบังคบ
วิชาเอกเลือก
วิทยานิพนธ์
100800 วิทยานิพนธ์
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

100xxx สัมมนา 1
100xxx สัมมนา 2
100xxx สัมมนา 3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์
2.1.2 รายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการ
เขียนวิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการมี งานท าของดุ ษฎี บั ณฑิ ต ประเมิ นจากดุ ษฎี บั ณฑิ ตแต่ ละรุ่ นที่ ส าเร็ จ
การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1
1) มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3) สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยและเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้า รับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนว
การเป็นครูแก่ อ าจารย์ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ และเข้าใจในนโยบายของมหาวิท ยาลัย สถาบัน และคณะ
ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา
2.1.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.1.3 การเพิ่มพู นทักษะด้ านวิ ชาการ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.1.4 อบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษขั้นสูง
2.1.5 สนับสนุนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรูใ้ หม่เป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุงหรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยพะเยากาหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. บัณฑิต
หลั ก สู ตรมีก ารติด ตามบัณ ฑิ ตหลั งส าเร็ จการศึก ษาโดยการส ารวจความพึ งพอใจของผู้ ใช้
บัณฑิตในทุกปี สารวจภาวะการมีงานทา นอกจากนี้ยังสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นสิ ิตทุกคน โดยนิสิตที่มปี ัญหาในการเรียน
สามารถปรึก ษากั บ อาจารย์ที่ป รึก ษาทางวิ ช าการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุก คนจะต้ องท าหน้ า ที่
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ทุกคนจะต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office
Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ผู้ซึ่งรับ ผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นิสติ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาเอกขึน้ ไป ในสาขาวิชานิตศิ าสตร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมไวสาหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตที่เป็นไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
คณะได้กาหนดนโยบายส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติมจากคณาจารย์ประจา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ ของคณะจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวมและในรายวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยน าข้ อ มู ล จากการรายงานผลการด าเนิ น การรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต รสรุปผล
การดาเนินการประจาปีเสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวน
ผลการด าเนินการหลั ก สู ตรและแจ้งให้อาจารย์ใ นคณะและบุคลากรสนับ สนุนการเรีย นการสอนที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และระดมความคิดเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกล
ยุทธ์การสอนต่อไป
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรจะดาเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้การปรับปรุง/พัฒนาและแผนกลยุทธ์การสอนตามผล
การประเมิ น หลั ก สู ต รเป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5.2 การเรียนการสอน
จัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง รวมถึงกิจกรรมสัมมนาที่ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการรับผิด ชอบ
หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
5.3 การประเมินผู้เรียน
ประเมิ น ผู้ เ รี ย นจากการวั ด และประเมิ น ผลต่ า ง ๆ เช่ น ประเมิ น จากการน าเสนอโครงร่ า ง
วิทยานิพนธ์ ผลการค้นคว้าวิจัย การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์ และการวัดผลและสาเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อจัดซือ้ ตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนศึกษาค้นคว้า
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้ ้วยตนเองของนิสติ
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมี ค วามพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรสารสนเทศ โดยมี ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษาที่ มี
ทรัพ ยากรสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้ อมู ล เพื่อ
ให้บริการแก่นสิ ิต อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตารา
เฉพาะทาง นอกจากนี้ คณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
6.2.1 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ
สาขาวิชาดังต่อไปนี้
(1) ตาราเรียน
ภาษาไทย
49,285
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
16,538
เล่ม
(2) วารสาร
ภาษาไทย
91
เล่ม
ภาษาต่างประเทศ
42
เล่ม
(3) โสตทัศนวัสดุ
2,157
เล่ม
6.2.2 ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้
(1) Science Direct
ฐานข้อมูลวารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มีข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 เป็นต้นมา ให้ข้อมูลบรรณานุกรมสืบค้นสาระสังเขปของ
บทความวารสารได้ 5,500 ชื่อ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม 1,500 ชื่อ
(2) springer
เป็นสานักพิมพ์ชั้นนาที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก ๆ ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น
Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics,
Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science,
Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and
Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็น
ต้น
(3) H.W. Wilson
เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิช า ที่รวบรวมบทความทางด้านการศึ ก ษา
มากกว่า 478 รายชื่อ ทั้งสิ่งพิมพ์ตอ่ เนื่องอื่น ๆ รายงานประจาปี ที่ตพี ิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและที่อ่ืน ๆ มี
ทั้งบทความจากวารสาร หนังสือ วิจารณ์หนังสือ บทวิจารณ์ ภาพยนตร์ทางด้านการศึกษา พร้อมตาราง
และกราฟประกอบ ซึ่งมีบทความทางด้านกฎหมายของต่างประเทศ
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(4) ABI/INFORM Collection
เป็นฐานข้อมูลวารสารด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมบทความวารสาร
ด้านการผลิตอุตสาหกรรม การเงินและบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ภาษี การธนาคาร การตลาด การ
โฆษณา การประกันภัย การธนาคาร การจัดการ การตลาด ธุรกิจบ้านที่ดิน และ โทรคมนาคม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมสาระสังเขป ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1971 เป็นต้นมา จากวารสารประมาณ 1,963 ชื่อ และมีเอกสารฉบับเต็มกว่า 919 ชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1991
เป็นต้นมา ซึ่งมีบทความทางด้านกฎหมายของต่างประเทศ
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บริการให้อาจารย์ และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานจัดซื้อ
หนังสือนัน้ อาจารย์ผู้สอนและนิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สาหรับให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ
จะต้องจัดซื้อสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง
ฉายสไลด์ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะและศูนย์บ รรณสารและสื่อการศึก ษาจัดท าสารวจความพึ งพอใจ และความต้องการ
หนังสือ ตารา วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์ และนิสิตอย่า งสม่าเสมอ และนาเสนอความคิดเห็นต่าง
ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่ว มในการประชุมวางแผน เพื่อติด ตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีก ารทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรี ยนรู้ ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ ามี )
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ ละปี
การศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ใ นการประเมินและปรับ ปรุง กลยุท ธ์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย
โต้ตอบจากนิสิต การตอบคาถามของนิสิตในการสอบโครงร่างและสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเมื่อรวบรวม
ข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็จะสามารถประเมินเบือ้ งต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก
วิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบปลายภายเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอน
ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชีแ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ชีแ้ จงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนิสติ ปีสุดท้าย
2.2 ประเมินโดยดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.3 ประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษาภายนอก
2.4 ประเมินโดยผูใ้ ช้ดุษฎีบัณฑิต/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย
1 คน ที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และการทาวิทยานิพนธ์ กรณีที่พบปัญหาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงได้ทันที ซึ่งก็มักจะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้ องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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