
 

 
 

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
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คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

สารบัญ 

    หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

 2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3.  วชิาเอก 1 

 4.  จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

  5.1 รูปแบบ 1 

  5.2 ภาษาที่ใช้ 1 

  5.3 การรับเข้าศกึษา 1 

  5.4 ความรว่มมือกับสถาบันอื่น 2 

  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศกึษา 2 

 6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

 9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษา 4 

      ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

 11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา 5 

      ในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 5 

  11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 6 

  11.3 สถานการณท์างการเมืองและความมั่นคง 7 

 12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ 7 

       เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 7 

  12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 9 

 13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 11 

  13.1 กลุ่มวชิา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/ 11 

   หลักสูตรอื่น 

  13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 11 

  13.3  กลุ่มวชิา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 11 



 

สารบัญ (ต่อ) 

    หน้า 

 13.4 การบริหารจัดการ 11 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

 1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 12 

  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 12 

  1.2 ความส าคัญ 12 

  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 14 

 2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 15 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1.  ระบบการจัดการศกึษา 15 

  1.1 ระบบ 15 

  1.2 การจัดการศกึษาภาคการศกึษาฤดูร้อน 16 

  1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 16 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร 16 

  2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 16 

  2.2 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 16 

  2.3 ปัญหาของนิสติแรกเข้า 17 

  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนสิิต 17 

   ในข้อ 2.3 

  2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศกึษาในระยะ 5 ปี 17 

  2.6 งบประมาณตามแผน 18 

  2.7 ระบบการศกึษา 18 

  2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน 18 

   ข้ามมหาวิทยาลัย 

 3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 19 

  3.1 หลักสูตร 19 

   3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 19 

   3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 19 

   3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 19 

   3.1.4 แผนการศกึษา 20 

   3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 22 

   



 

สารบัญ (ต่อ) 

    หน้า 

  3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิ 24 

   ของอาจารย์  

   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 24 

   3.2.2 อาจารย์พิเศษ 26 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 29 

 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 29 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 31 

 2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 31 

  2.1 คุณธรรม จริยธรรม 31 

  2.2 ความรู้ 32 

  2.3 ทักษะทางปัญญา 32 

  2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 33 

  2.5 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 34 

        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.6 สุนทรียภาพ 34 

  2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 35 

  2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 35 

 3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้าก 37 

     หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 38 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 38 

  2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติยังไม่ส าเร็จ 38 

   การศกึษา 

  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศกึษา 38 

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 38 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 39 

 2. การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์ 39 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

    หน้า 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด 39 

   และการประเมินผล  

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 39 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 1. การก ากับมาตรฐาน 40 

 2. บัณฑติ  40 

 3. นิสติ  40 

  3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 40 

  3.2 การอุทธรณ์ของนิสติ 40 

 4. คณาจารย์ 40 

  4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 40 

  4.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม  40 

   และทบทวนหลักสูตร 

  4.3 การแตง่ตั้งคณาจารย์พิเศษ  41 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 41 

  5.1 หลักสูตร 41 

  5.2 การเรียนการสอน 41 

  5.3 การประเมินผูเ้รียน 41 

 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 41 

  6.1 การบริหารงบประมาณ 41 

  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอียู่เดิม 42 

      6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 43 

  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 43 

 7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 44 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 46 

  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 46 

  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 46 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 46 

 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 46 

 



 

 สารบัญ (ต่อ) 

    หน้า 

 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 46 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับ  

  บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 49 

 ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้  

  ภาษาอังกฤษของนสิิต ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562 64 

 ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติใน

การเทียบโอนผลการเรียน ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 70 

 ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 74 

 ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  77 

 ภาคผนวก ฉ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 80 

 ภาคผนวก ช แบบรายงานผลการพิจารณาร่างหลักสูตรนติิศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 85 

 ภาคผนวก ซ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  104 

 ภาคผนวก ฌ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 117 
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หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

Doctor of Laws Program 

     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะนติิศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร    :     0152 

 ภาษาไทย       :     หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ภาษาอังกฤษ      :     Doctor of Laws Program 

  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)     :     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

 ชื่อย่อ (ไทย)     :     น.ด. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)     :     Doctor of Laws  

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)      :     LL.D. 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 48 หนว่ยกิต  

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี   

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยหรอืภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

   ไม่ม ี

 5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564  

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะนิตศิาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 

             6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที ่9 มีนาคม 2564   

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 2/2564  วันที ่7 พฤษภาคม 2564               

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

   ในการประชุม ครั้งที่..........วันที.่..................พ.ศ. 2564   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา พ.ศ. 2565 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

       8.1 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เมื่อสอบผา่นตามหลักเกณฑก์ารสมัครของอาชีพนั้น  

   8.1.1 ทนายความ 

      8.1.2 นิตกิร 

      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 หลังจากสอบได้เนตบิัณฑติไทยและสอบผ่านตามหลักเกณฑ์

การสมัครของอาชีพนัน้ 

  8.2.1  ผูพ้ิพากษา 

  8.2.2  พนักงานอัยการ 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

       

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการค้าในอนาคตจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้หลายศาสตร์

ประกอบกันทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งทั้งหมดลว้นมีความเชื่อมโยงกับระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการก ากับดูแลการด าเนิน

กิจกรรมเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งการรวมกลุ่มของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน และการก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การเกิดสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ท าให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ

ทางการวิจัยและมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย โดยเฉพาะการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ และสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านกฎหมายเข้ากับศาสตร์อื่น ๆ ในบริบทของ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดองค์ความรู้ใหมท่ี่สามารถน ามาประยุกต์ใช้

เพื่อคาดการณ์ ท านายและวางแผนการปฏิรูประบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสามารถปรับใช้ได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่ง

กระบวนการดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยและมีความเช่ียวชาญทาง

กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ  

อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 –2564) 

อันมีหลักการพัฒนาประเทศตามหลักการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ 

“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีกรอบยุทธศาสตร์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ยึดเป้าหมาย

อนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมาย

ที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย “การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยื น (sustainable 

development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้นเป็นส าคัญ ดังนี้ การเปิดหลักสูตรนิติ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยการ

สร้างบุคลากรของประเทศชาติที่เข้าใจในสภาพปัญหาของสังคมไทย และมีความรู้ทางกฎหมายขั้นสูงที่

สามารถบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีมาตรฐานทางวิชาการ ไม่ว่าจะ

เป็นการกฎหมายเชิงเศรษฐกิจ ความเท่าเทียมกันทางสังคม และปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมและความ
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เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการมีสว่นร่วม คุ้มครองดา้นสวัสดิการสังคม เพื่อมใิห้มีการ

เลือกปฏิบัติในความแตกต่างระหว่างเมอืงและชนบท และเพื่อให้กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการ

ทางสังคมได้อย่างทั่วถึง มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย สถาบันการเมืองการปกครองและ

สถาบันทางเศรษฐกิจมีความโปร่งใสและความเป็นธรรม  และสามารถน าความรู้ทางกฎหมายขั้นสูง 

ไปสู่ชุมชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอันจะเป็นพลังส าคัญในการบรรลุเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน

ต่อไป 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและ

ระบบอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งการวางแผนหลักสูตรได้ค านึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21  มุ่งเน้นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21 st Century 

Skills) รวมทั้งสังคมในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน การใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้เครือข่ายความเร็ว

สูง และอินเตอร์เน็ตที่ได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งในประเทศไทย ก็มีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มี

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกลง เช่น 

โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ต่าง ๆ จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม

วัฒนธรรม เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูลส่วนบุคคล การท าธุรกรรมพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

แม้การพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท าให้เกิดความ

เจริญก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันอาจท าให้มีปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่

หลากหลาย และอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อ 

สังคม และวัฒนธรรมไทย เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีนักวิจัย นักวิชาการและนัก

วิชาชีพทางกฎหมายที่มีความรู้ความเช่ียวชาญและทักษะทางวิชาการระดับสูงในการสร้างกฎหมายใหม่

และพัฒนาระบบกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งในการบังคับใช้กฎหมาย การ

ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสภาวะไร้พรมแดน ให้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้อง และ

เหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ดังนั้น การพัฒนานักกฎหมายจากการฝึกฝนตามกระบวนการวิจัย

ทางนิติศาสตร์ และการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ ย่อมน าไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางกฎหมายที่

เหมาะสมต่อสังคมดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุมมิติทางกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อรองรับการแก้ไข

ปัญหาสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  
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11.3 สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคง 

การพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้มีเสถียรภาพและความมั่นคง

จะต้องอาศัยการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ก้าวหน้าทันสมัยโดยมีกลไกการ

บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคม

โลกซึ่งเป็นสังคมดิจิทัล จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างและพัฒนากฎหมายใหมใ่หส้อดคล้องกับ

สภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฯลฯ ตลอดจนท าให้กฎหมายเป็นกลไกเครื่องมือส าคัญในการวางกรอบ

การปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ระบบนิติรัฐตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยและความเช่ียวชาญทาง

วิชาชีพกฎหมายระดับสูงขั้นดุษฎีบัณฑิตที่ยังคงขาดแคลนในสาขานิติศาสตร ์ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็น

ในการสร้างดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์ ให้มีศักยภาพ และสามารถก้าวไปเป็นผู้น าในระดับประเทศและ

เป็นก าลังทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของประเทศชาติตอ่ไป  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรนิตศิาสตรดุษฎีบัณฑติ มีแนวคิดที่ตอ้งการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ช้ันสูงด้านกฎหมายให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ และการศึกษาวิจัยทาง

กฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  มจีรยิธรรมและธรรมาภบิาลในการใช้กฎหมายโดยยึดมั่น

ในหลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม (The Rule of Law) มีความรอบรู้ลึกซึ้งในทฤษฎี ปรัชญาและสภาพ

ปัญหาเฉพาะของระบบกฎหมายและการกระบวนการยุติธรรมของไทย มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินปัญหา ประเด็นและกรณีศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ ศึกษาและ

ฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาการวิจัย เพื่อสร้างความรอบรู้และ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสร้า ง

ทักษะในการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมายและสามารถน า

ความรู้ทางวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและให้ค าปรึกษาและพร้อมที่จะเป็นผู้น าที่มี

ความรูใ้นการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในทางปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 เพื่อให้เป็นไปตามสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมในสังคมโลก ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญ

ด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด ดังที่รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 

2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ (ค) ด้านกฎหมาย (2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษา
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อบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนาผูป้ระกอบวิชาชีพกฎหมายใหเ้ป็นผูม้ีความรอบรู้ มีนิตทิัศนะ และยึดมั่นใน

คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้วางกรอบ

แนวคิดการจัดการศึกษาส่วนหนึ่งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs 2030) ได้แก่ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ 

ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้และวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของชาติ อาทิเช่น หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการวิจัยทางกฎหมาย

เพื่อแสวงหานวัตกรรมทางความคิดด้านกฎหมายใหม ่(Legal innovation) ที่ผลักดันการสรา้งสรรค์อย่าง

เป็นระบบสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย 

และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยหลักสูตรนี้เปิดโอกาสทางการศึกษากฎหมายในระดับสูงขึ้นให้

บัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาโทได้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรฯ ได้เพิ่มมิติด้าน

สิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศกึษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม อันจะท าให้ผู้ศึกษาได้ใช้นิติศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบความคิด ครบถ้วนทั้ง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ผลกระทบเชงิบวกและการเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี ้ 

1. สามารถน ากระบวนการศึกษาวิจัยและมีการน าผลงานวิจัยในระดับสูงด้านกฎหมายหรือน า

องค์ความรูใ้หม่ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชงินโยบายและการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ 

อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนใหเ้กิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 

2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญทางการวิจัยด้านนิติศาสตร์ 

และศึกษากฎหมายเปรียบเทียบในการพัฒนาประเทศทุกด้านที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นกลไกเครื่องมือ

ส าคัญในกระบวนการสร้างความยุติธรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมอืงโดยหลักนิติรัฐและนิติธรรม

ในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนให้เท่าทันและสามารถปรับตัวไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและ

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  

3. เพื่อสร้างนักกฎหมายที่มีความรูใ้นระดับสูงทางด้านกฎหมายให้รองรับกับการปฏิรูปประเทศ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และตามประกาศเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 

(พ.ศ. 2561-2580) ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องการประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ รวมถึง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศ

ด้านกฎหมาย ซึ่งการปฏิรูปต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถระดับสูงทางกฎหมาย แต่ยังขาดแคลนผู้มี

ความรู้ในระดับปริญญาเอกอยู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษานิติศาสตร์ทั้งในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท 
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4. เพื่อให้บัณฑิตสามารถท าหน้าที่เป็นกลไกส าคัญของรัฐในการด าเนินนโยบายสาธารณะในนิติ

รัฐ (รัฐที่ปกครองโดยกฎหมายที่ด)ี  

5. เกิดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทางด้านนิติศาสตร์ในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาเพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้

มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการวิจัย โดยเน้นการวิจัยที่สรา้งนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่เพื่อหา

แนวทางการแก้ปัญหา สนองตอบความต้องการของประเทศ และชี้แนะทางเลือกให้แก่สังคม รวมทั้ง

การบริการทางวิชาการที่บูรณาการเรียนการสอน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการสร้าง

ความตระหนักรับรู้ในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม และสร้างคุณค่าความเข้าใจต่อ

วัฒนธรรมในฐานะที่เป็นรากฐานของชีวติและชุมชนในสังคมไทย 

6. เพื่อสร้างนักวิจัยทางนติิศาสตร์ระดับสูงที่มีความเข้าใจในปัญหาของพื้นที่ โดยสร้างนกักฎหมาย

ที่มีความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-based collaborative  research  for  development) โดยสร้างการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาพืน้ที่ด้วยข้อมูลและความรู้ที่เกิดจากการวิจัย รวมถึงท าให้เกิดผลงานวิจัยเชิงพื้นที่

ส าหรับการพัฒนาประเทศและสามารถบูรณาการงานพัฒนาได้จริงในพื้นที่ระดับจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัด  ซึ่งหากมีการพัฒนาพื้นที่ให้มีการเจริญเติบโตที่สมดุล ย่อมเป็นการพัฒนาประเทศได้อย่าง

แท้จริง อีกทั้งโจทย์วิจัยมาจากปัญหาของพื้นที่ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ส่งผลกระทบต่อคน

จ านวนมากในพื้นที่ และเน้นการกระบวนการวิจัยที่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

พื้นที่ ดังนั้น จึงก่อให้เกิดกระบวนการวิจัยรูปแบบใหม่ ที่แตกต่างจากกระบวนการวิจัยแบบดั้งเดิม โดบ

มุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่การพัฒนาพืน้ที่อย่างสมดุลได้อย่างแท้จริง 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1)  ด้านการผลิตบัณฑติ 

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ทางนิติศาสตร์ในระดับสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลัก

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ตอ้งท าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกระดับ ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Qualification Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) โดยมุ่งเน้น

การสร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มี

ความรับผดิชอบ มีความรู ้มีทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อให้สามารถท างานได้ทุกแห่งทั่วโลก โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของอาจารย์ควบคู่

ไปกับการพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้วย การจัดการศึกษาในอนาคตมองว่าจะต้องหาวิธีการ และ

รูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุม ทั้ง

กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ 
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และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระใหเ้ท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพทางกฎหมายในระดับที่

สูงขึ้น บนพืน้ฐานหลักนิตธิรรม 

(2)  ด้านการวจิัย 

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นสร้างทักษะทางวิจัย ต่อยอดความคิดทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ

มหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มี

รูปแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในศตวรรษที่ 21 การวิจัยทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม โดยผสมผสานวิธีการทางวิทยาศาสตร์การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ในการ

ค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย การ

วิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์และ

การตั้งสมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญ

และมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ

น าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการ

พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้สามารถด าเนินการใน

ลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา

คุณภาพของนักวิจัย ให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

(3)  ด้านบริการวิชาการ 

 หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น การบริการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพชีวิต การให้บริการบางประเภทควรจะเน้นแหล่งเงินทุนของ

สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีก าลังซื้อสูง เช่น ภาคธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งควรจะต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน และด าเนินการร่วมกับ

ภาคเอกชนเกี่ยวกับการใหบ้ริการวิชาการบางประเภท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะเจาะจง เป็นต้น โดย

การด าเนินการอาจจะต้องสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน

และองค์กรภาคเอกชน เพื่อช่วยในการสรา้งจุดแข็งและการยอมรับของสังคม โดยทั่วไป 

(4)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งพัฒนาการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมในประชาคม

โลกทางดา้นเศรษฐกิจ โดยการท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นรากฐานของการ

พัฒนาอย่างมีดุลยภาพซึ่งรวมถึงการศึกษาให้เข้าใจความเป็นไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปสู่การสงวน 

และรักษาความแตกต่างทางประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมี

เอกลักษณ์และศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น กับบุคคลองค์กร 

และสังคมโดยเป็นเป้าหมายส าคัญที่จะต้องด าเนนิการ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

     -  

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    -  

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    - 

 13.4 การบรหิารจัดการ  

    - 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

       นักวิจัยทางนติิศาสตร์ขั้นสูง และองค์ความรู้ใหม่ทางกฎหมาย เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม ใน

ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักนิติ

ธรรม 

1.2 ความส าคัญ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดท าการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2554 

และปริญญาโทตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยคณะนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาบุคลากรและระบบการศึกษา

อย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบัณฑิตให้เป็น

ปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด 

ศาสตร์ในสาขาวิชานิติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การศึกษาในระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แม้ว่าจะมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับ

ขององค์กรวิชาชีพ หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชนและสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับใน

ตลาดแรงงานยังต้องการผู้เช่ียวชาญ เฉพาะสาขาวิชาเป็นจ านวนมาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจส าคัญในการการผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึง

ความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตเพื่อสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ในระดับปริญญาเอก 

ที่มคีวามรูค้วามสามารถทางวิชาการและเช่ียวชาญเฉพาะสาขา สามารถประยุกต์ใชก้ารวิจัยเป็นพื้นฐาน

ในทางกฎหมาย สร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ใน

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประเทศชาติ 

 การเปิดหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในครั้งนี้ มีความส าคัญเพื่อสอดรับกับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืน ( Sustainable 

development) ซึ่งได้ถูกขับเคลื่อนเชิงนโยบายระหว่างประเทศจากองค์การสหประชาชาตินับตั้งแต่ 

Millennium Development Goals (MDGs) ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา คือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรอื 

Sustainable Development Goals (SDGs) โดยถูกก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 

2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย  ส าหรับ

ประเทศไทยการขับเคลื่อนผ่านระบบการศึกษา ซึ่งหลักสูตรนี้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต ที่อยู่ในท้องถิ่น พะเยา เชียงราย แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน  ที่มีจ านวนมากขึ้นและ

ต้องการศึกษากฎหมายที่มีระดับสูงขึ้นไป อีกทั้งยังสอดคล้องต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า 

“ด ารงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด” ซึ่งได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแนวนโยบายของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งให้หลักสูตรมีความสัมพันธ์
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สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ซึ่งดุษฎีบัณฑิตทางด้านกฎหมายจะน า

ความรูท้างวิชาการและวิจัยทางกฎหมายที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสว่นรวม พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

และประเทศชาติ  

นอกจากนี้การเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของไทยมีอยู่

อย่างจ ากัด ในขณะที่ความต้องการเรียนต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตสาขานี้ มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะการ

ใช้ประโยชน์ของดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในวงการบริหารราชการของประเทศไทย 

ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แต่ความรู้ทางกฎหมายทั้งกฎหมายภายในและ

กฎหมายต่างประเทศ ถูกน าไปใช้ไปใช้ในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้น  จึง

จ าเป็นต้องผนึกก าลังความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ เพื่อพัฒนานัก

คิดและนักวิจัย ตลอดจนพัฒนาแนวความคิดทางกฎหมายองค์รวมจนถึงระดับสูงสุดเพื่อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการในวงการกฎหมายที่มอียูอย่างตอ่เนื่อง 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูง

ด้านกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของคณะนิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้าง

ทักษะทางวิจัย ต่อยอดความคิดทางกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับภารกิจมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งส่งเสริม

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นใน

ศตวรรษที่ 21 การวิจัยทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ลดความเลื่อมล้ าและ

สร้างความเท่าเทียม โดยผสมผสานวิธีการทางวิทยาศาสตร์การใช้ทฤษฎีและวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์

ในการค้นคว้าหาความรู้ทางกฎหมายให้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยของศาสตร์ทางกฎหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และเชิงผสานวิธี การออกแบบงานวิจัยทางนิติศาสตร์

และการตั้งสมมุติฐานการวิจัยทางนิติศาสตร์ที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยได้ให้

ความส าคัญและมุ่งเน้นการวิจัยพื้นฐาน โดยควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ในสาขาต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีด

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงในระยะยาว โดยจะต้องสร้างผู้น าในการวิจัยให้

สามารถด าเนินการในลักษณะหุ้นส่วน หรือการสร้าง เครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัย ให้น าไปสู่ความเป็นสากลได้เร็วขึน้ 

 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพด้าน

กฎหมายที่จบการศกึษาในระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์แล้ว และต้องการศึกษาหาความรู้ต่อในระดับ

ที่สูงขึ้นไป มีความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของคณะนิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเนื่องให้ครอบคลุมในทุกระดับ ทั้งกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

และกลุ่มเป้าหมายในตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการสอน รวมทั้งเนื้อหาสาระให้

เท่าทันการพัฒนาทางวิชาการ และวิชาชีพทางกฎหมายในระดับที่สูงขึน้ บนพืน้ฐานหลักนิตธิรรม 
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 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพด้าน

กฎหมายขั้นสูงโดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สอดคล้องกับสมรรถนะหลักและความเป็นเลิศของ

คณะนิติศาสตร์ที่มุ่งเน้นวิธีการศึกษาส าหรับศตวรรษที่  21 คือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการ

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะทางปัญญา และประยุกต์วิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินกิ

ที่มีระเบียบวิธีคือ นิสิตต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือท าด้วยตนเอง (experiential learning) โดยต้องใช้ทฤษฎี

และหลักกฎหมายในสถานการณ์จริง ต้องด าเนนิบทบาทของนักกฎหมายภายใต้การให้ค าแนะน า ก ากับ

ดูแล และตรวจสอบจากอาจารย์ผู้สอน และต้องทบทวนตรวจสอบประสบการณ์และสะท้อนความเห็น

ของตน โดยในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตนิสิตต้องด าเนินบทบาทของนักวิจัยด้านนิติศาสตร์ขั้นสูง 

ต้องลงมือท าวิจัยด้วยตนเองภายใต้การให้ค าแนะน า ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วย

วิธีการการศึกษาเช่นนี้ท าให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท าวิจัยทางกฎหมาย และได้รับ

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและบทบัญญัติของกฎหมาย เข้าใจในศักยภาพและข้อจ ากัดของระบบ

กฎหมายในโลกแห่งความเป็นจริง อันจะน ามาซึ่งความคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) และแนวทางใน

การสรา้งนวัตกรรมใหม่ใหก้ับระบบกฎหมายไทย  

 นอกจากนี้ แนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายเรื่องของการพลิก

โฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)  กล่าวคือ เปลี่ยน

มหาวิทยาลัยให้เป็นสถาบันหลักในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม สามารถผลิต

บัณฑติที่พร้อมท างาน พัฒนาขดีความสามารถและบ่มเพาะผูป้ระกอบการนวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการ

วิจัยเชงิพื้นที่และเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงแปลงนวัตกรรมสู่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.3.1 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถเป็นนักวิจัยทางนิติศาสตร์ ช้ันสูงที่สามารถคิด

วิ เคราะห์ปัญหากฎหมายที่ซับซ้อนและพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ทางกฎหมายให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมในศตวรรษที่ 21 ในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมภิาคอาเซียน และนานาชาติ 

 1.3.2 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงด้านการค้นคว้า การวิจัย เกี่ยวกับ

ปัญหากฎหมายที่เกิดขึน้ให้เป็นฐานในการพัฒนากฎหมายในอนาคต 

 1.3.3 เพื่อสร้างนักนิติศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพที่ดีของนักกฎหมาย  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ. ก าหนด 

ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ประกอบการ 

และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต 

- ติดตามความต้องการของ

ผูป้ระกอบการทางดา้นกฎหมาย 

-  ส ร้ า ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และชุมชน เพื่อวิเคราะห์ความ

ต้องการ และแนวโน้มความ

เปลี่ยนแปลง 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พ อ ใ จ ใ น ก า ร ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ข อ ง

ผูป้ระกอบการ 

- ผูใ้ช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้าน

ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการ

ท างาน โดยเฉลี่ยในระดับดี 

- มีจ านวนหนว่ยงานภาครัฐและ 

ภาคเอกชนที่รว่มให้ความร่วมมอื 

- มีตัวแทนจากชุมชนที่ร่วมให้ความ

ร่วมมือ 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอนและบริ ก ารวิ ช าการ  ให้ มี

ประสบการณ์จากการน าความรู้

ทางดา้นกฎหมายไปปฏิบัติงานจรงิ 

สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

ก า ร ส อ น ใ ห้ ท า ง า นบ ริ ก า ร

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- อาจารย์มีส่วนร่วมในการบริการ

วิชาการ 

- การเข้ารับการอบรมสัมมนา

ประชุมของคณาจารย์ และบุคลากร

สายสนับสนุนในการพัฒนาด้านการ

เรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

 

 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  
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 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น  เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศกึษาปลาย  เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2. 1  ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนิติศาสตร์หรือ เทียบเท่ าจาก

สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหรือที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และมี

ผลสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดหรือตาม

ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามค าพพิากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.3 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิด

ทางความประพฤติ 

2.2.4 เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 2.2.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 2.2.6. ผูส้มัครจะต้องเข้าสอบความรูเ้กี่ยวกับข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์ที่น าเสนอ โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

   1. ช่ือหัวข้อดุษฎีนพินธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

  2.ข้อเสนอ (proposal) ของดุษฎีนิพนธ์ โดยมีรายละเอียดที่ก าหนดคือ  

(1) มกีารน าเสนอประเด็นปัญหาและขอ้โต้แย้งตามหัวข้อดังกล่าว  

(2) มกีารน าเสนอระเบียบวิธีวิจัยและแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อ (1)  

(3) มกีารส ารวจและประเมินวรรณกรรมจากการศกึษาข้อเขียนทางวิชาการ  

(4) บรรณานุกรม เอกสารอ้างองิทุกชนิดที่ค้นคว้ามา 

(5) มเีค้าโครง (out - line) ของหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่เสนอ  

(6) มแีผนการศึกษาค้นคว้าตั้งแตต่้นจนจบการศกึษา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  พืน้ฐานดา้นภาษาอังกฤษ   

           2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

  2.5.1 แบบ 1 แบบ 1.1   

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1  10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2   10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 3    10 10 10 

         รวม  10 20 30 30 30 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศกึษา   10 10 10 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 

2.7  ระบบการศึกษา 

               แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่น ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

- 

100,000 

 

- 

100,000 

 

  - 

100,000 

 

- 

100,000 

 

- 

100,000 

2. งด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดสาธารณูปโภค 

 

- 

100,000 

10,000 

 

- 

100,000 

10,000 

 

 - 

100,000 

10,000 

 

 - 

100,000 

10,000 

 

- 

100,000 

10,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

4. งบเงินอุดหนุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

5. ค่าใชจ้่ายตอ่หัวตอ่ปี 55,000 55,000 785,000 785,000 785,000 

รวมรายจ่าย 395,000 395,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

        รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 (3) หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

หมวดวิชา 
เกณฑ์ สกอ. 

หลักสูตรใหม ่

พ.ศ.2564 

แบบ 1 แบบ 1.1 แบบ 1 แบบ 1.1 

วิทยานิพนธ์                48 48 

รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ  (3) 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 48 48(3) 

หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2562  

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

                   3.1.3.1 แบบ 1 แบบ 1.1 

  1) วิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 

 100800 วิทยานิพนธ์                                                                         48 หน่วยกิต 

 Thesis 

        2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน        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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กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย 

1) นิสิตจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาตามที่คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 เห็นสมควร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

2) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นิสิตจะต้องสอบผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์เพื่อ

ควบคุมคุณภาพของกระบวนการวิจัยเพื่อวิทยานพินธ์ 

3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ.2561  

4) นิสิตต้องส่งรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาตามแบบรายงานความก้า วหน้าผล

การศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่

ปรึกษา และรวบรวมส่งคณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

3.1.4 แผนการศึกษา 

        3.1.4.1 แบบ 1 แบบ 1.1 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

      100811 สัมมนา 1         1(0-3-2) 

   Seminar 1 

100800 วิทยานิพนธ์       8 หนว่ยกิต 

 Thesis  
 

 

รวม 

     

      8 (1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100800 วิทยานิพนธ์   8 หนว่ยกิต 

 Thesis  
 

รวม        8 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

       100812 สัมมนา 2                                    1(0-3-2) 

   Seminar 2 

100800 วิทยานิพนธ์      8 หน่วยกิต 

 Thesis  

 รวม          8(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100800 วิทยานิพนธ์    8 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม     8 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

       100813  สัมมนา 3                                     1(0-3-2) 

   Seminar 3  

100800 วิทยานิพนธ์    8 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม        8(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

100800 วิทยานิพนธ์  8 หนว่ยกิต 

 Thesis  

 รวม    8 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

100800 วิทยานิพนธ์                                                                      48 หน่วยกิต 

 Thesis   

 การแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

การศกึษาเหตุผลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะหแ์ละสังเคราะหอ์งค์ความรูเ้พื่อการแก้ไขปัญหาทาง

กฎหมาย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ 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 การเขียนและการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

การอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงรา่งวิทยานพินธ์  

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 การเขียนบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ การ

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางกฎหมาย และการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการเขียน

บทความวจิัย  

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 การน าเสนอ

วิทยานิพนธ์ และการอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ 

Researching, collecting data, analyzing, report and thesis writing, thesis presenting, 

discussing in topics related to thesis  
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา (ระดับบัณฑติศึกษา) 

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับบัณฑติศกึษา 

  2.1  เลข 7   หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาโท 

  2.2  เลข 8    หมายถึง   รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง อนุกรมของรายวิชา 

  (สาขาวิชาก าหนดเอง) 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 

1 นายนภนันต์  

ศุภศริิพงษ์ชัย 

31017005XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

LL.M. 

LL.M. 

น.บ. 

Law 

Intellectual Property Law 

Commercial Law 

นติศิาสตร์ 

University of Edinburgh, United Kingdom 

Australian National University, Australia 

Monash Univerity, Australia 

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

2554 

2547 

2545 

2541 

2 นางสาวภัทราวรรณ 

รัตนเกษตร 

35199000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Docteur en droit  

น.ม 

น.บ. 

Droit privé 

กฎหมายเอกชน 

นติศิาสตร์ 

Universitié d’Aix-Marseille, France 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2557 

2547 

2543 

3 นายธิติ ไวกว ี 31010006XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. 

LL.M. 

 

น.บ. 

Law 

Environmental and Natural 

Resource Law and Policy 

นติศิาสตร์ 

University of Auckland, New Zealand 

University of Denver Sturm College of 

Law, U.S.A. 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

2559 

2548 

 

2540 

4 นายไพรัช ธีระชัย

มหทิธ์ิ 

35001003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ด. 

LL.M. 

น.บ. 

นติศิาสตร์ 

International Law 

นติศิาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

University of Hull, UK 

มหาวทิยาลัยพายัพ 

2556 

2541 

2538 

5 นางสาววมิลเรขา ศริิ

ชัยราวรรณ 

31399000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ด. 

น.ม. 

 

นติศิาสตร์ 

กฎหมายธุรกิจ 

 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 

2550 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปี 

พ.ศ. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

- 

 

นติศิาสตร์ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแหง่เนติ

บัณฑิตยสภาฯ 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 

 

2537 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1 ศุภลักษณ ์พินจิภูวดล ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

D.E.A. 

D.S.U. 

น .บ.  

 2534 

2531 

2530 

2523 

2 สหธน รัตนไพจิตร ศาสตราจารย์ น.ด. 

LL.M.  

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 2558 

2530 

2527 

2523 

2523 

3 วารี นาสกุล ศาสตราจารย์ Docteur en Droit 

น.บ. 

 2503 

2498 

4 อรรถพล ใหญ่สว่าง อาจารย์ นติศิาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตติมศักดิ์ 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 2552 

2524 

2515 

2514 

5 Helena Whalen-Bridge 

 

Assoc. Prof. LL.M. 

J.D. 

B.A. 

 2555 

2528 

2524 

26 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

6 ภัทรศักดิ์  วรรณแสง ศาสตราจารย์พิเศษ LL.M. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 2538 

2535 

2522 

2522 

7 ธนกฤต วรธนัชชากุล  DOCTORAT EN DROIT PRIVÉ) (NOUVEAU RÉGIME))  

D.E.A. en Droit privé 

D.S.U. en Droit civil 

น.บ.ท. 

น.บ. 

 2544 

2537 

2536 

2532 

2531 

8 อาร์ม ตั้งนิรันดร  J.S.D 

J.S.M 

LL.M. 

LL.B. 

 2561 

2557 

2554 

2553 

9 Richard Wai-sang Wu Assoc. Prof. Ph.D (London) 

LL.M. (London)  

LL.M. (IT and Telecommunications Law) (Strathclyde)  

LL.M. (Peking)  

LL.B. (Peking) 

LL.B. (HKU)  

PCLL (HKU) 

 2549 

2538 

2545 

2543 

2540 

2527 

2528 

27 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 
ปีที่ส าเร็จ

การศึกษา 

BSc (Economics)  

MBA (Warwick) 

2531 

2536 

10 Anthon Freddy Susanto  Doctor Of Law 

LL.M. 

LL.B. 

 2550 

2545 

2537 

 

28 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   

 ไม่ม ี

  

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 แบบ 1 แบบ 1.1 

 รายวิชา 100800 วิทยานิพนธ์มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตอนุมัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติใน

การท าวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2562 ทั้งนีง้านวิจัยที่นสิิตด าเนินการเขยีนเป็นการศึกษาค้นคว้าด้านกฎหมายที่

นิสิตสนใจ มีความรอบรู้ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าวิจัย โดยน าเอาความรู้จากแนวคิด ทฤษฎีและ

ประสบการณ์มาใช้เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ และนิสิตต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน

การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้

ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ซึ่งการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

ตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าการวิจัยด้านกฎหมาย การวิเคราะห์และ

สังเคราะหข์้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถเขียนงานวิจัยทางกฎหมายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้นิสิตต้องน าเสนอผลกการวิจัยในวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการผู้

ประเมินผล ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และจะต้องสามารถสอบผ่านวิทยานิพนธ์มี

คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยตามเกณฑ์การส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2561  

 

5.3 ช่วงเวลา 

ตั้งแตภ่าคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 1 เป็นต้นไป 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 48 (3) หน่วยกิต 
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5.5 การเตรยีมการ 

 คณะกรรมการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จะมีการคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ครบ

ก าหนดตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย และแตง่ตัง้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์  

 ส าหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 แบบ 1.1 นิสิตจะพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 1  โดยจะก าหนดเวลาการพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

ติดตามงานและรับการแนะน าจากที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์  

  

  5.6 กระบวนการประเมินผล 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยนิสิตปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 ต้องน าเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์และอภปิรายประเด็นที่เกี่ยวกับโครงร่างวิทยานิพนธ์ในวิชาสัมมนา 1 และต้องเขียนบทความ

วิจัยจากวิทยานิพนธ์และอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยในวิชาสัมมนา 2 รวมถึง

การเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์และอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ ใน

วิชาสัมมนา 3  

นิสติปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 ต้องสอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตจะต้องน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชา อาจารย์บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องรวมแล้วไม่

น้อยกว่า 5 คน เป็นผู้พิจารณา โดยคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการแต่งตั้งเป็น

อาจารย์บัณฑิตศึกษาหรืออาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนิสิตสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ จากนั้นนิสิตจึงเริ่มจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมีการแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาค

การศกึษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

นิสิตปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยพะเยาแต่งตั้ ง ไม่น้อยกว่า 5 คน 

ประกอบด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาและมีการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คนเป็นประธานคณะกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ภายในไม่นอ้ยกว่า 4 คน เป็นคณะกรรมการผูป้ระเมินผล เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มคีวามสามารถในการท าวิจัยขั้นสูง ก าหนดให้นิสิตต้องผ่านกระบวนการท าดุษฎีนิพนธ์

และมกีารก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

(2) มีความสามารถทางการสื่อสารและใช้

ภาษาต่างประเทศ 

ก าหนดให้นิสิตต้องศึกษาและแสวงหาความรู้ ใน

รูปแบบต่าง ๆ ที่ตอ้งใช้ภาษาต่างประเทศ 

 

(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

ก าหนดให้นสิิตต้องน าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ตามช่วง

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

( 4)  มี จ ร ร ย า บ ร ร ณ ใ น วิ ช า ชี พ แ ล ะ 

จรรยาบรรณนักวิจัย 

ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาแทรกเรื่องจรรยาบรรณใน

วิชาชีพและจรรยาบรรณนักวิจัยในระหว่างการพัฒนา  

ดุษฎีนิพนธ์ 

มี กิ จ ก ร รมที่ ส อดแทรกคุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร ร ม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรู้คู่

คุณธรรม มีความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ  เชน่ ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์

ของนสิิต 

 

 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

     2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
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               2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

     ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังใหน้ิสิตมีระเบียบวินัยโดยเน้นการเข้า

พบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่สุภาพ เรียบร้อย เหมาะสมต่อการเข้ามาศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย นิสติต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น า

กลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของ

ผูอ้ื่น เป็นต้น นอกจากนี ้อาจารย์ต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการท าวิทยานิพนธ์รวมทั้งมีการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความ

เสียสละ เป็นต้น 

     2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

     (1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การส่ง

งานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมและวิชาสัมมนา 

    (2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

    (3) ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

    (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2  ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มคีวามเข้าใจอย่างถ่องแท้และลกึซึง้ในองค์ความรูท้ี่เป็นแก่นในสาขาวิชา 

(2) มคีวามเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้ 

(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรอืสร้างองค์ความรูใ้หม่  

(4) มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ เปลี่ยนแปลงในสาขาวิชา 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์

ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ  (ตามรายชื่ออาจารย์พิเศษข้างท้าย) 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

   (1) ประเมินจากผลการศกึษาค้นคว้าและการจัดท ารายงาน และวิชาสัมมนา 

   (2) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

แนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
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   (2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพื่อพัฒนาความรูใ้หม่อย่างสรา้งสรรค์ 

    (3) สามารถพัฒนาองค์ความรูห้รอืปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติจากการออกแบบ

และด าเนินการวิจัย 

     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) การอภปิรายกลุ่ม 

 (2) ใหน้ิสติมีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสติ เช่น ประเมินจากการน าเสนอโครง

ร่างวิทยานิพนธ์ ผลการค้นคว้าวิจัย การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์ และวิชาสัมมนา เป็นต้น 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) สามารถแสดงความคดิเห็นทางวิชาการหรอืวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการหรือวชิาชีพ ตลอดจนสรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ื่นอย่างสรา้งสรรค์ 

    (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นหรือผู้มี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลของการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และ

ความสามารถในการรับผิดชอบ สามารถท างานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

มอบหมาย สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และกับบุคคลทั่วไป มีภาวะผู้น า และก าหนดให้นิสิตต้องท า

วิทยานิพนธ์ซึ่งต้องมีการวิเคราะหเ์เละน าเสนอความคิดเห็นทางวิชาการ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

   ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอประเมินจากการน าเสนอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ ผลการค้นคว้าวิจัย การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์ 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 

   จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นิสติได้วิเคราะหส์ถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้หลายหลาย

สถานการณ์ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.3.1  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศหรอืคณิตศาสตร์ และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง 

      2.5.3.2 ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายในวิชาสัมมนา และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

ผลการค้นคว้าวิจัย การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์ 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  (1) มคีวามรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษาศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศลิป์อาจท าได้ในระหว่างการเรียนการ

สอนโดยอธิบายให้นิสิตได้ตระหนักถึงคุณค่าด้านศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ปลูกฝังให้รูจ้ักและร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะอันทรงคุณค่าเหล่านั้น ปลูกฝัง

ให้นิสิตมีคุณลักษณะนิสัย และรู้จักการควบคุมอารมณ์ การเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีศิลปะในจิตใจ รู้จัก

วิธีการที่เรียนอย่างมีความสุขโดยน าเอาคุณประโยชน์ทางด้านศิลปะมามีส่วนในการตัดสินใจ ทั้งนี้

เพื่อให้นสิิตได้ใช้เหตุผลต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

          (1) ประเมินจากการตัดสินใจในการท างานร่วมกันโดยใช้เหตุผล อารมณ ์ความรูส้ึกที่ให้

เกียรตซิึ่งกันและกัน 

          (2) ประเมินจากการที่นิสติเป็นผู้ที่มีอารมณ์สุนทรีย์โดยมีวธิีการให้การเรียนเป็นไปอย่าง

มีความสุข 

          (3) ประเมินจากการที่นิสิตรู้สึกผ่อนคลาย สนุกสนาน เพลิดเพลินและมีการกระตุ้นให้

เกิดการเรยีนรู้ที่ดีขึ้น 

       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

    (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพนั้น ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยสุขภาพที่ดีทั้งด้าน

ร่างกาย จิตใจ อันจะมีผลต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  เรื่อง

สุขภาพจึงเห็นควรต้องปลูกฝังให้มีการส่งเสริมให้นิสิตดูแลและรักสุขภาพ แนะน าการวางตัวรวมทั้ง

ปรับปรุงหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี เพราะอนาคตนิสิตนักกฎหมายต้องน า

ความรู้ไปท าประโยชน์ให้กับตนเองและสังคม การมีบุคลิกภาพดีจะช่วยท าให้เป็นคนที่เคารพเชื่อถือของ

ผูพ้บเห็น ท าให้เสริมความสงา่งาม ความมบีุคลิกภาพ ดูดีให้แก่ตนเอง และนักกฎหมายถือวา่บุคลิกภาพ

เป็นสิ่งส าคัญมากอย่างยิ่ง 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

  (1) ประเมินจากการที่นิสิตได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการดูแลสุขภาพของ

ตนเองและคนรอบข้าง 

  (2) ประเมินจากนิสิตได้เห็นความส าคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี และแต่งกายถูก

ระเบียบ 

  (3) ประเมินจากการบุคลิกภาพในด้านการพูด การแต่งกาย การแสดงออกซึ่งความ

คิดเห็นหรอืด้านอื่น  

2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ )ถ้ามี(  

   2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) น าความรู้และทฤษฎีที่ได้ไปปฏิบัติ  
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   (2) มีทักษะในการให้เหตุผลทางกฎหมาย 

  2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้สถานการณ์สมมุติและการลงมือปฏิบัติจริง 

แสดงบทบาทสมมุติ หรือเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย  

การศึกษาหรือวิเคราะห์กรณีศึกษาต่าง ๆ อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพกฎหมาย และการให้ค าแนะน า

เกี่ยวกับกฎหมาย 

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

(1) ประเมินความสามารถในการรายงานและน าเสนอผลงานวิชาการ 

(2) ประเมินความสามารถในการรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์กรณีศึกษา และ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

รายงานการศกึษาดูงานในสถานที่อันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านกฎหมาย 



 

 

 

37 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)                                                                                         

        ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง  

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัตกิาร

ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

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

หมวดวิชาพื้นฐาน 

วชิาเอกบังคบ 

วชิาเอกเลือก 

วทิยานิพนธ ์

100800 วิทยานิพนธ์                       

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

100xxx    สัมมนา 1                       

100xxx    สัมมนา 2                       

100xxx    สัมมนา 3                       
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.1.1  ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

 2.1.2 รายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์และการ

เขียนวิทยานพินธ์ในรายวิชาสัมมนา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 2.2.1 ภาวะการมีงานท าของดุษฎีบัณฑิต ประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จ

การศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ความสามารถ ความมั่นใจในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ปริญญาเอก แบบ 1 แบบ 1.1 

1) มรีะยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

2) ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด 

3) สอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4) สอบผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION) 

5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่ตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดในระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

6) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายและเป็นไปตามข้อบั งคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  



39 

 

 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะแนว

การเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน และคณะ 

ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 

และการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

            2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

                   2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผา่นการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา  

                   2.1.2 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กร

ต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ 

                   2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้

ทันสมัย 

                     2.1.4 อบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษขั้นสูง 

                     2.1.5 สนับสนุนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 

            2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

                   2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม 

                   2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชานิติศาสตร์ 

                   2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรูใ้หมเ่ป็นหลัก และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

และมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง 

                   2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

                   2.2.5 จัดใหอ้าจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

                   2.2.6 จัดใหอ้าจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุงหรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษาตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. บัณฑติ 

     หลักสูตรมีการติดตามบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้

บัณฑิตในทุกปี ส ารวจภาวะการมีงานท า นอกจากนี้ยังส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความตอ้งการบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

คณะมกีารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นสิิตทุกคน โดยนิสิตที่มปีัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และอาจารย์ทุกคนจะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office 

Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์ผู้ซึ่งรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรม

เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นิสติ 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

  - 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบ และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒกิารศกึษาระดับปริญญาเอกขึน้ไป ในสาขาวิชานิตศิาสตร์หรอืสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน และให้ความเห็นชอบการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ เตรียมไวส าหรับการปรับปรุง

หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตที่เป็นไป

ตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 คณะได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญ เพิ่มเติมจากคณาจารย์ประจ า 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 5.1 หลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของคณะจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวมและในรายวิชาวิทยานิพนธ์ โดยน าข้อมูลจากการรายงานผลการด า เนินการรายวิชา

วิทยานิพนธ์เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล

การด าเนินการประจ าปีเสนอคณบดี รวมทั้งมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวน

ผลการด าเนินการหลักสูตรและแจ้งให้อาจารย์ในคณะและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่

เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ และระดมความคิดเห็นและเสนอแนะการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกล

ยุทธ์การสอนต่อไป 

 ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งนี้การปรับปรุง/พัฒนาและแผนกลยุทธ์การสอนตามผล

การประเมินหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ

มหาวิทยาลัย และความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

5.2 การเรียนการสอน 

จัดให้มกีารเรียนรูจ้ากสถานการณจ์รงิโดยการศกึษาดูงานหรอืเชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์

ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง รวมถึงกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

5.3 การประเมินผู้เรยีน 

ประเมินผู้เรียนจากการวัดและประเมินผลต่าง ๆ เช่น ประเมินจากการน าเสนอโครงร่าง

วิทยานิพนธ์ ผลการค้นคว้าวิจัย การสอบโครงร่างและการสอบวิทยานิพนธ์ และการวัดผลและส าเร็จ

การศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบรหิารงบประมาณ 

         คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดนิ และเงินรายได้เพื่อจัดซือ้ต ารา สื่อการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนศึกษาค้นคว้า 

และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูด้้วยตนเองของนิสติ 
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6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 คณะมีความพร้อมด้านทรัพยากรสารสนเทศ โดยมีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาที่มี

ทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมู ล เพื่อ

ให้บริการแก่นสิิต อาจารย์ พนักงานของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ส่วนระดับคณะก็มีหนังสอื ต ารา

เฉพาะทาง นอกจากนี ้คณะยังมอีุปกรณ์ที่ใชส้นับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 

  6.2.1  ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีจ านวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของ

สาขาวิชาดังตอ่ไปนี ้

   (1) ต าราเรียน 

    ภาษาไทย  49,285  เล่ม 

    ภาษาต่างประเทศ 16,538  เล่ม 

   (2) วารสาร 

    ภาษาไทย  91  เล่ม 

    ภาษาต่างประเทศ 42  เล่ม 

   (3) โสตทัศนวัสดุ   2,157  เล่ม  

  6.2.2  ในศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา 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 

    เป็นส านักพิมพ์ช้ันน าที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลัก 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 โดยมีเนือ้หาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็น

ต้น 

(3) H.W. Wilson 

    เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ที่รวบรวมบทความทางด้านการศึกษา

มากกว่า 478 รายชื่อ ทั้งสิ่งพิมพ์ตอ่เนื่องอื่น ๆ รายงานประจ าปี ที่ตพีิมพ์ในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ มี

ทั้งบทความจากวารสาร หนังสือ วิจารณ์หนังสอื บทวิจารณ์ ภาพยนตรท์างดา้นการศึกษา พร้อมตาราง

และกราฟประกอบ ซึ่งมีบทความทางด้านกฎหมายของต่างประเทศ 
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   (4) ABI/INFORM Collection 

    เป็นฐานข้อมูลวารสารด้านบริหารธุรกิจ ที่ครอบคลุมบทความวารสาร

ด้านการผลิตอุตสาหกรรม การเงนิและบัญช ี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 

 ประสานงานกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

บริการให้อาจารย์ และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานงานจัดซื้อ

หนังสือนัน้ อาจารย์ผู้สอนและนสิิตมสี่วนรว่มในการเสนอแนะรายชื่อหนังสอื ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จ าเป็น 

นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ก็มีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ 

ส าหรับใหศู้นย์บรรณสารและสื่อการศกึษาจัดซื้อหนังสอืด้วย 

 ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะ

จะต้องจัดซื้อสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เชน่ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่อง

ฉายสไลด์ เป็นต้น    

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจัดท าส ารวจความพึงพอใจ และความต้องการ

หนังสือ ต ารา วารสาร สื่อต่าง ๆ จากอาจารย์ และนิสิตอย่างสม่ าเสมอ และน าเสนอความคิดเห็นต่าง 

ๆ มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

การศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่

แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี

ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย

โต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในการสอบโครงร่างและสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งเมื่อรวบรวม

ข้อมูลจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็จะสามารถประเมินเบือ้งต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หาก

วิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรยีนเข้าใจได้ ก็ต้องมกีารปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

 การทดสอบปลายภายเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอน

ไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

   ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ชีแ้จงเกณฑ์การประเมนิผลรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 ประเมินโดยนิสติปีสุดท้าย 

 2.2 ประเมินโดยดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศกึษา 

  2.3 ประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิหรอืที่ปรึกษาภายนอก 

 2.4 ประเมินโดยผูใ้ช้ดุษฎีบัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 

1 คน ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวทิยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสีย จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน

ภาพรวม และการท าวิทยานิพนธ์ กรณีที่พบปัญหาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงได้ทันที ซึ่งก็มักจะ

เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุง

หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 
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การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทยีบโอนผลการเรยีน  

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554  
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 



75 

 

 

 
 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฉ  

รายงานการประชุมวิพากษห์ลักสูตร 
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แบบรายงานผลการพจิารณาร่างหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ซ  

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย 

Asist. Prof. Dr.Noppanun Supasiripongchai 

 

ชื่อ-สกุล นายนภนันต ์ศุภศริิพงษ์ชัย  

รหัสประจ าตัวประชาชน 31017005XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  

โทรศัพท ์ 084-222-3058   

Email noppanun.su@up.ac.th หรอื noppanun@hotmail.com  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 Doctor of Philosophy (Law) 

University of Edinburgh, United Kingdom 

พ.ศ. 2547 Master of Laws (Intellectual Property Law) 

Australian National University, Australia     

พ.ศ. 2545 Master of Laws (Commercial Law) 

Monash University, Australia  

พ.ศ. 2541 นิตศิาสตรบัณฑิต (นิตศิาสตร์) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานครฯ    

 

ผลงานวิจัย  

Noppanun Supasiripongchai.  ( 2020) .  The legal protection of breeder’ s rights for new plant 

varieties in Thailand:  The need for law reform considering the International 

Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991.  Journal of World 

Intellectual Property, Volume 23 Issue 3-4. p. 202-231.  

Noppanun Supasiripongchai. (2018). Parallel importation and intellectual property law in Thailand. 

Official Conference Proceedings of the Asian Conference on the Social Sciences 20 1 8 , 

p. 193-203. ISSN: 2186 – 2303. Kobe, Japan.  
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ผลงานวิชาการ 

Noppanun Supasiripongchai.  ( 2019) .  Intellectual Property Law in Thailand, in International 

Encyclopaedia of Laws: Intellectual Property. Kluwer Law International B.V.. [ISBN 978-

90-654-4887-3], 267 page. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

Asist. Prof. Dr.Patrawam Rattanakaset 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวภัทราวรรณ รัตนเกษตร 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35199000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1614  

095-675-3313 

Email airpatra@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 Docteur en droit (Droit privé) 

Universite d’Aix-Marseille, France  

พ.ศ. 2547 นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายเอกชน) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานครฯ 

พ.ศ. 2543 นิตศิาสตรบัณฑิต (นิตศิาสตร์) 

มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย 

ภัทราวรรณ รัตนเกษตร. (2564). มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการสร้างป่าเอกชน: ศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายป่าไม้ของประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทย , วารสารรามค าแหง 

ฉบับนิตศิาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564. 

ภัทราวรรณ รัตนเกษตร. (2562). การคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายและการป้องกันการกระท าความผิด

ทางอาญาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา. วารสารนิติ รัฐกิจ และ

สังคมศาสตร์. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หน้า 125-151. 
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108 

 

 

ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ ไวกวี  

Asist. Prof. Dr.Thiti  Walkavee  

 

ชื่อ-สกุล ธิติ ไวกวี 

รหัสประจ าตัวประชาชน 31010006XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2  

ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666   

098-874-9008 

Email Thiti.wa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2559 Doctor of Philosophy (Law) 

University of Auckland, New Zealand  

พ.ศ. 2548 Master of Laws (Environmental and Natural Resource Law and 

Policy) 

University of Denver Sturm College of Law, U.S.A.  

พ.ศ. 2540 นิตศิาสตรบัณฑิต (นิตศิาสตร์) 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพมหานครฯ 

 

ผลงานวิจัย 

ธิติ ไวกวี. (2562). ขนมดอกซ้อแห่งภูมิปัญญาไทลื้อ (พะเยา): กระบวนทัศน์การสร้างโมเดลทาง

กฎหมายเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชุมชน. วารสารนิติ  รัฐกิจ และ

สังคมศาสตร์, ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562. หน้า 87-123. 

ธิติ ไวกวี. (2560). การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ. ใน รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6, หน้า 1672-1689. 26-29 มกราคม

2560 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  
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มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 
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พะเยา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, 

หนา้ 2199–2210. 25-26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

พงศธร บุญประเสริฐ และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2561). ปัญหาการตรวจพิสูจน์ที่ดินเพื่อออกโฉนด
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26 มกราคม2561 ณมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

คมสันต์ กันธะป้อง และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2561). บทบาทพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยเชิง

สมานฉันท์ : กรณีไกล่เกลี่ยข้อพิพาทค่าเสียหายทางแพ่งในคดีจราจรทางบก. ใน รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมทางวชิาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7,                                หน้า 

2137–2145. 25-26 มกราคม 2561 ณมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

อดิศักดิ์ สักลอ และ ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์. (2561). ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
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ทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7, หน้า 2124–2136. 25-26 มกราคม 2561     

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

วิทูรย์ ตลุดก า, ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์, กฤษฎา ใจแก้วทิ, ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เฉลิมวุฒิ สาระกิจ และ

ประฐมพงษ์ ทองรอด. (2560). การพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูล
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2559. หน้า 1-12. 
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มิถุนายน-ธันวาคม 2563. หนา้ 297-315 
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, หนา้ 2806-2817. 

23-24 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ธนโชติ เพ็ชรหาญ และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. (2563). ปัญหาและอุปสรรคในการมทีนายความขอ

แรงในช้ันจับกุมของพนักงานต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
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วิภาวรรณ แก้วมณีพร และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. (2563). ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายใน

กรณีการล่อลวงเพื่อละเมิดทางเพศออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชน. ใน รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, หน้า 2763-2777. 23-24 มกราคม 

2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา. 

ธีรัตน์ อิทธิพลาลักษณ์ และ วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. (2562). ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายใน

การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด: ศึกษากรณีพื้นที่อ าเภอเวียงป่าเป้าจังหวัด

เชยีงราย. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, หน้า 

2465-2478. 24-25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  

วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ. (2560). ผ้าทอไทลือ้เชยีงม่วน : การส่งเสริมและรักษามรดกภูมปิัญญาทาง 

วัฒนธรรม คุณค่าและการพัฒนาที่ยั่งยืน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  พะเยาวิจัย ครั้ งที่  6 , หน้า 2859-2874.  26-29 มกราคม 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา.  
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอนชั่วโมง/ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 นายนภนันต์  

ศุภศิริพงษ์ชัย 

31017005XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

LL.M. 

 

LL.M. 

น.บ. 

Law 

 

Intellectual Property Law 

 

Commercial Law 

นิติศาสตร์ 

University of Edinburgh, United 

Kingdom 

Australian National University, 

Australia 

Monash Univerity, Australia 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

180 180 180 180 180 

2 นางสาวภัทราวรรณ 

รัตนเกษตร 

35199000XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ Docteur en droit 

น.ม 

น.บ. 

Droit privé 

กฎหมายเอกชน 

นิติศาสตร ์

Universitié d’Aix-Marseille, France 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

180 180 180 180 180 

3 นายธิต ิไวกวี 31010006XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

 

LL.M. 

 

น.บ. 

Law 

 

Environmental and Natural 

Resource Law and Policy 

นิติศาสตร ์

University of Auckland,  

New Zealand 

University of Denver Sturm College of 

Law, U.S.A. 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

180 180 180 180 180 

4 นายไพรัช ธีระชัย

มหิทธิ ์

35001003XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ด. 

LL.M. 

น.บ. 

นิติศาสตร ์

International Law 

นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

University of Hull, UK 

มหาวิทยาลัยพายัพ 

180 180 180 180 180 

5 นางสาววิมลเรขา ศิริ

ชัยราวรรณ 

31399000XXXXX ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ น.ด. 

น.ม. 

น.บ.ท. 

 

น.บ. 

นิติศาสตร ์

กฎหมายธุรกิจ 

- 

 

นิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ

บัณฑิตยสภาฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

180 180 180 180 180 
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